
  
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สาํนักงานหลักสตูรและการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2556 

ปรับปรุง มถุินายน 2556 

 

 

คู่มืออาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  ก  

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัเนชัน่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน    มีภารกิจสําคญัคือการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

คิดเป็น ทาํเป็น และมีจิตสํานึกสาธารณะ การจะผลิตบณัฑิตให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ดังกล่าว 

อาจารยเ์ป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ ทั้งน้ีเพราะ อาจารยน์อกจากจะมีภารกิจสําคญั คือ งานสอน งานวจิยั 

งานบริการวิชาการ และงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมแลว้   อาจารยย์งัมีบทบาทท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง 

นัน่คือ การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

            คู่มืออาจารยน้ี์ จดัทาํข้ึนเพื่อให้อาจารย ์ไดรั้บทราบหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอาจารย ์และอาจารย์

ท่ีปรึกษา  การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีของการเป็นอาจารย ์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา และภารกิจดา้นอ่ืนๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

 

 

 สาํนกังานหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 มหาวทิยาลยัเนชัน่ 

ปีการศึกษา 2556 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่

ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการ

จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ในมาตรา 23 (2) เนน้

การจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ให้ความสําคญัของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดบัการศึกษา โดยเฉพาะความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยืนในส่วนของการจดักระบวนการเรียนรู้ 

มาตรา 24 ไดร้ะบุใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
 

1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดย

คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใช้

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวย

ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ

เรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 

ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวดงักล่าว จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของครู

และนกัเรียน  กล่าวคือลดบทบาทของครูผูส้อนจากการเป็นผูบ้อกเล่า  บรรยาย  สาธิต  เป็นการวางแผนจดั

กิจกรรมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆจะตอ้งเน้นท่ีบทบาทของนักเรียนตั้งแต่เร่ิม คือ ร่วม

วางแผนการเรียนการวดัผล  ประเมินผล และตอ้งคาํนึงวา่กิจกรรมการเรียนนั้นเนน้การพฒันากระบวนการคิด 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
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วางแผน   ลงมือปฏิบติัศึกษา  คน้ควา้  รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  

ตรวจสอบ วเิคราะห์ขอ้มูล การแกปั้ญหา การมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การสร้างคาํอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูล

ท่ีสืบคน้ได ้ เพื่อนาํไปสู่คาํตอบของปัญหาหรือคาํถามต่าง ๆ ในท่ีสุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งน้ีกิจกรรมการ

เรียนรู้ดงักล่าวตอ้งพฒันานกัเรียนใหเ้จริญพฒันาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 

2) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

3) จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 

4) จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 

5) จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์

 

 จรรยาบรรณอาจารย์ผูส้อนและแนวปฏิบัติ 

 จรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณต่อตนเอง 1.  รักและศรัทธาในความ

เป็นครูมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

1. ยดึมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ

ยติุธรรม และเสียสละ 

2. พดูจาสุภาพและสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึง

ผลท่ีจะเกิดข้ึน 

3. ประพฤติตนอยูใ่นกรอบศีลธรรมไม่พึงมี

พฤติกรรมท่ีส่อเจตนาไปในเชิงชูส้าวกบั

นกัศึกษา 

4. รักษาความลบัท่ีก่อใหเ้กิดความ เสียหาย

ต่อผูอ่ื้นและมหาวทิยาลยั 

5. ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดย มิชอบ 

6. ใหเ้กียรติเจา้ของผลงาน และละเวน้จาก

การนาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 
 

อาจารย์ประจาํ 
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 จรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัต ิ

 2. มีความรับผดิชอบต่อ

หนา้ท่ี 

1. ตรงต่อเวลา  ขยนัหมัน่เพียร 

2. วางแผนและเตรียมการสอนล่วงหนา้อยา่ง

เป็นระบบ 

3. มีเทคนิควธีิการสอนอยา่งเหมาะสมพฒันา

ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบัความจริง 

4. อุทิศเวลาใหแ้ก่นกัศึกษาอยา่งเตม็ท่ี 
   

 3. หมัน่ศึกษา คน้ควา้ 

ติดตามความกา้วหนา้ทาง

วชิาการใหท้นัสมยั 

    อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

1. เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ และทกัษะ

ในการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่ง

ต่อเน่ือง และสร้างสรรคผ์ลงานทาง

วชิาการท่ีไดม้าตรฐาน  

3. มีอิสระทางความคิด และเคารพ  ความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น 
    

 4. พึงเป็นนกัวจิยัท่ีมี

จรรยาบรรณตามขอ้ 

กาํหนดของคณะ      

กรรมการวจิยัแห่งชาติ 

และจรรยาบรรณใน

วชิาชีพเฉพาะทางของตน 

 

1. ซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและ

การจดัการ มีความรับผดิชอบต่อสังคมทุก

ระดบั 

2. ตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทาํวจิยัตาม

ขอ้ตกลงท่ีทาํไวก้บัหน่วยงานท่ีสนบัสนุน 

การวจิยั และต่อหน่วยงานท่ีตนสังกดั  

3. มีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยัไม่วา่

จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 

4. เคารพศกัด์ิศรีและสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็น

ตวัอยา่งในการวจิยั และพึง เคารพความคิดเห็น

ทางวชิาการของผูอ่ื้น 

5. มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติใน

ทุกขั้นตอนของการทาํวจิยัและนาํ

ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีระบุ 
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 จรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัต ิ

 จรรยาบรรณต่อ              

หน่วยงาน 

1.  มีความรับผดิชอบต่อ

หนา้ท่ี 

1.  มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอและต่อผูอ่ื้น 

     โดยปราศจากอคติ 

2.  มีความรอบคอบ รวดเร็วและขยนั 

     หมัน่เพียร 

3.  มีความรับผดิชอบและตั้งใจปฏิบติั 

     งานอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.  ตรงต่อเวลา ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ 
    

2.  มีความรับผดิชอบต่อ

ทรัพยสิ์น 

1. ใชท้รัพยสิ์นของสถาบนัอยา่งประหยดั  

คุม้ค่า  

2. ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของสถาบนั  

เยีย่งวญิ�ูชนจะพึงปฎิบติัต่อทรัพยสิ์น

ของตนเอง 
  

จรรยาบรรณต่อเพือ่น

ร่วมงาน 

1.  ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงาน 

     ดุจกลัยาณมิตร ช่วยเหลือ 

     ส่งเสริม และเก้ือกลู

ผูร่้วมงาน 

       

1. ยกยอ่ง ใหเ้กียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อน

ร่วมงาน    

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และใหค้าํปรึกษา

ระหวา่งเพื่อนร่วมวชิาชีพอยา่งสุจริตใจ 

3. มีความเอาใจใส่ ห่วงใย อาทร และ

ช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้นในทางสร้างสรรค ์

4. แสดงนํ้าใจและใหค้วามเป็นมิตรกบั

เพื่อนร่วมงาน 
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 จรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณวชิาชีพ

ต่อประชาชน และ

สังคม 

1.  คาํนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม 

1. รักษาช่ือเสียงและประโยชน์ของ

มหาวทิยาลยั 

2. ไม่นาํช่ือเสียงและทรัพยากรของ

มหาวทิยาลยั ไปใชเ้พื่อแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
   

2.  สร้างและส่งเสริมความ

สามคัคีในหมู่คณะและมี

ส่วนร่วมในการพฒันา

มหาวทิยาลยั 

1. ส่งเสริมและสร้างความสามคัคีใน 

หมู่คณะในการประชุม อบรม สัมมนา 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2. เสียสละและมีส่วนร่วมในการพฒันา

มหาวทิยาลยั ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

3. ใหค้วามร่วมมือและสนองตอบต่อ

นโยบายของมหาวทิยาลยั 

4. ใหก้ารช่วยเหลือและช่ืนชมยนิดีกบั

เพื่อนร่วมงานท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันา

มหาวทิยาลยั 

 3.  รับผดิชอบต่อผูอ่ื้นสังคม 

และประเทศชาติ 

1. มีจิตสาํนึกและยดึมัน่ในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

2. รู้คุณค่าและสืบสานภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมของชาติ 

3. อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

4. เป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลงเพื่อ 

      พฒันาสังคม 

5. มีการส่งต่องาน และพร้อมท่ีจะถ่ายทอด

วชิาการใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน 

6. วางตวัเป็นกลางทางการเมือง 
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 จรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

คณาจารย์ 

1.  รักและศรัทธาในความ

เป็นครู และเป็น

แบบอยา่งท่ีดีแก่  

      นกัศึกษา 

1.  ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ี  เกียรติ   

       และศกัด์ิศรีของความเป็นอาจารย ์

2.  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่นกัศึกษา 

     และบุคคลทัว่ไป โดยเป็นผูมี้ความรู้ 

     คู่คุณธรรม 

3.   ทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม 

      สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและ 

      ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม 

4.   สืบสานและธาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรม   

      ประเพณีอนัดีงาม 
   

 2.  สอนนกัศึกษาโดย

ครอบคลุมองคค์วามรู้ท่ี

พึงไปประกอบอาชีพได ้  

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และส่วนรวม ดว้ยความ 

บริสุทธ์ิใจ 

1. วางแผนและเตรียมการสอนล่วงหนา้อยา่ง

เป็นระบบ 

2. สอนนกัศึกษาโดยไม่ปิดบงัและปฏิบติั

ต่อศิษยแ์บบกลัยาณมิตร 

3. ส่งเสริมนกัศึกษาปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ในวชิาชีพของตน 

4. สอดแทรกความรู้ดา้นคุณธรรม และ

จริยธรรม 

5. ใชเ้ทคนิคการสอนและการประเมินผล ท่ี

เหมาะสม พฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ

เพื่อนาํไปสู่การคิดเป็น     ทาํ เป็น 
   

3.  ช่วยเหลือและปฎิบติัต่อ

นกัศึกษาอยา่งมีเมตตา

และเป็นธรรม 

1.  เป็นท่ีพึ่งและไวว้างใจของนกัศึกษา 

2.  ปฏิบติัต่อนกัศึกษาอยา่งเสมอภาค 

3.  รักษาความลบัของนกัศึกษา 

4.  ละเวน้การกระทาํท่ีสกดักั้นพฒันา 

     การทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ  

     และสังคมของนกัศึกษา 
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 ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเรียนการสอน การอบรม  

 วจิยัคน้ควา้ในสาขาวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง  

 ศึกษาและพฒันาความรู้ทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง  

 ใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่นกัศึกษา  

 ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม  

 ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และ  

 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

 

ภาระงานของอาจารย์ประจาํ ประกอบด้วยงานหลักดังต่อไปน้ี  

1. ภาระงานสอนไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน 15 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

ภาระการสอน 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ใหเ้ทียบเท่าภาระงานปกติ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

2. ภาระงานวจิยั เทียบเท่าภาระงานปกติไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ดงัน้ี 

2.1 งานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ.กาํหนดปีละหน่ึงรายการ หรือ 

2.2 ตาํรา หรือหนงัสือท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ.กาํหนดปีละหน่ึงรายการหรือ 

2.3 ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืนท่ีเทียบไดก้บังานวจิยัตาม (2.2) ปีละหน่ึงรายการ หรือ 

2.4 บทความทางวชิาการ ปีละสองรายการ 

3. ภาระงานอ่ืนเทียบเท่าภาระงานปกติไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

ภาระงานอ่ืน ไดแ้ก่ การผลิตผลงานทางวชิาการ การพฒันานกัศึกษา การบริการวชิาการ  

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การบริหาร งานมอบหมายอ่ืนๆ 

 งานท่ีคณะมอบหมาย และ/หรือ เห็นชอบไดแ้ก่ การให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษา  

งานในคณะท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

 งานท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมาย และ/หรือ เห็นชอบ 

 

 

 

 

หน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์ 
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กรณีท่ีอาจารยป์ระจาํไดรั้บแต่งตั้งจากมหาวทิยาลยัใหด้าํรงตาํแหน่งหรือทาํงานพิเศษอ่ืนๆ 

ดา้นบริหาร นอกเหนือจากภาระงานสอน ใหมี้แนวปฏิบติัการกาํหนดภาระงานสอนดงัน้ี 

 

ตําแหน่ง 
ไม่เกนิ ช่ัวโมง / 

สัปดาห์ 

อธิการบดี 3 

รองอธิการบดีและคณบดี 6 

ผูช่้วยอธิการบดี  

ผูอ้าํนวยการศูนย ์          

 ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน  

รองคณบดี 

9 

หวัหนา้สาขาวชิา  

ประธานบริหารหลกัสูตร  

หวัหนา้สาํนกังาน 

12 

 

รายละเอียดการให้นํ้าหนกัของงานตามประกาศมหาวทิยาลยัเนชัน่ เร่ืองการกาํหนดภาระงานของบุคลากร 

ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งทางการบริหารและดาํรงตาํแหน่งคณาจารยป์ระจาํ   ประกาศ ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2555 
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1. คณุลักษณะด้านบคุลิกภาพ  

(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ 

(2)  มีความรับผดิชอบ 

(3)  ใจกวา้งและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

(4)  มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

(5)  มีความเมตตากรุณา 

(6)  ไวต่อการรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกของนกัศึกษา 

(7)  มีความประพฤติเหมาะสมเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

(8)  พร้อมอุทิศเวลาใหแ้ก่นกัศึกษา 

(9)  มีความคิดเชิงบวก 

 

2. คณุลักษณะด้านความรู้ความสามารถ 

(1)  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา 

(2)  มีประสบการณ์ในหนา้ท่ีงานอาจารยท่ี์ปรึกษา 

(3)  รู้บทบาทและหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งดี 

(4)  มีหลกัจิตวทิยาในการให้การปรึกษา และมีจรรยาบรรณอาจารยท่ี์ปรึกษา 

(5)  มีความรู้เร่ืองกระบวนการใหค้าํปรึกษา เขา้ใจแนวคิดและมีทกัษะในการใชเ้ทคนิคการให ้

       คาํปรึกษา 

(6)  มีความรู้และเขา้ใจธรรมชาติของนกัศึกษา 

(7)  มีความสามารถในการดูแลใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัศึกษาเม่ือมีปัญหา 

(8)  มีความสามารถในการส่ือสาร 

 (9)  มีความรู้และเขา้ใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการเมือง  การปกครอง 

 (10)  มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทนัยคุทนัสมยั 

(11)  มีความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัสูตรและการลงทะเบียนเรียน 
 

คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดี

 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องยึดม่ันในจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา  ดังน้ี  

(1) อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งคาํนึงถึงสวสัดิภาพและสิทธิประโยชน์ของนกัศึกษา โดยจะตอ้งไม่กระทาํ

การใดๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่นกัศึกษาอยา่งไม่เป็นธรรม           

(2) อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งรักษาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัของนกัศึกษา ในความดูแลให้เป็น

ความลบั 

(3) อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ หากมีปัญหาใดท่ีเกิน

ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ก็ควรดาํเนินการส่ง นักศึกษาไปรับบริการจากผูเ้ช่ียวชาญ

โดยตรง 

(4) อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาฟังในทางท่ี

ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่บุคคลหรือมหาวทิยาลยั 

(5) อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาแห่งวิชาชีพ  และมีศีลธรรม

จรรยาท่ีดีงามเพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 

(6) อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในการให้คาํปรึกษาวิชาการแก่นกัศึกษาในความดูแลทุกคน

ดว้ยความเสมอภาค 

(7) อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งปฏิบติัตนดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น สังคม  และประเทศชาติ 
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1. หน้าท่ีด้านวิชาการ 

      (1)  ใหก้ารปรึกษาแนะนาํนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเลือกวชิาเรียน 

      (2)  ใหค้าํแนะนาํนกัศึกษาเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน 

      (3) ควบคุมการลงทะเบียนวชิาเรียนของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างของหลกัสูตร 

           และระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

      (4) ทกัทว้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาของนกัศึกษา เม่ือพิจารณาเห็นวา่การ  

            ลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นๆ ไม่เหมาะสม 

      (5) ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเลือกวชิาเรียนใหเ้หมาะสม 

            กบัแผนการศึกษาของนกัศึกษาและเป็นไปตามหลกัสูตร 

      (6)  ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวชิาเรียน 

      (7)  ใหค้าํแนะนาํนกัศึกษาเก่ียวกบัวธีิการเรียน และการคน้ควา้ 

      (8) ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งใหค้าํปรึกษา แนะนาํ 

            หรือตกัเตือนเม่ือผลการเรียนของนกัศึกษาตํ่าลง 

      (9) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือนกัศึกษาเพื่อการแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียน 

     (10)  วเิคราะห์ผลการเรียน และใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการลงทะเบียนวชิาเรียนใหเ้หมาะสม 

              กบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา 

     (11) ใหค้าํแนะนาํและดูแลอยา่งใกลชิ้ดแก่นกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม ตํ่ากวา่ 2.00 

     (12)  ใหค้วามรู้นกัศึกษาเก่ียวกบัการคิดระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

     (13)  ตรวจสอบการเรียนรายวชิาของนกัศึกษาใหค้รบตามหลกัสูตร 

     (14)  ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาโดยใชข้อ้มูลภูมิหลงั ความสนใจและความสามารถของนกัศึกษา 

                เพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 

     (15)  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี และการประกอบอาชีพ 

 

2. หน้าท่ีด้านบริการและพฒันานักศึกษา 

      (1)   ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบับริการต่างๆ ในมหาวทิยาลยัและชุมชน 

      (2)  ใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากมีปัญหาใดท่ีเกิน 

  ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได ้ก็ควรดาํเนินการส่งต่อนกัศึกษาไปรับบริการจาก 

  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนั้นโดยตรง 

      (3) ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติอยา่งปลอดภยั 

หน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรกึษา 
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      (4)  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

      (5)  ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 

      (6)  ใหข้อ้มูลทางดา้นอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

      (7)  ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัศึกษาท่ีเก่ียวกบั กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีสาํคญัมาก 

              ซ่ึงอาจทาํใหน้กัศึกษาตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั 

 

3. หน้าท่ีด้านอ่ืนๆ 

      (1)  ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยั เพื่อดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา 

      (2)  ช้ีแจงใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาและหนา้ท่ีของนกัศึกษา 

       (3) สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัศึกษาในความดูแลในฐานะครูกบัศิษย ์

       (4)   พิจารณาคาํร้องต่างๆ ของนกัศึกษาและดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

       (5)   ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอาทิ สาํนกัวชิาการ 

               และสาํนกัพฒันานกัศึกษา เพื่อช่วยเหลือในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหา 

       (6)   ติดต่อกบันกัศึกษาดว้ยวธีิการต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

       (7)   ติดต่อกบันกัศึกษาในความดูแลท่ีขาดเรียนและมีปัญหาอ่ืนๆ ท่ีสมควรไดรั้บความช่วยเหลือ 

       (8)   กาํหนดเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบเพื่อขอรับคาํปรึกษาแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

       (9) เก็บขอ้มูลท่ีสาํคญัของนกัศึกษาในความดูแลไวเ้ป็นความลบั 

     (10) จดัทาํระเบียนสะสมของนกัศึกษาในความดูแล 

     (11)   ใหก้ารรับรองนกัศึกษาเม่ือนกัศึกษาตอ้งการนาํเอกสารไปแสดงแก่ผูอ่ื้น เช่น 

             การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็นตน้ 

    (12)  นาํเสนอขอ้มูลป้อนกลบัมายงัผูบ้ริหารและคณะกรรมการวชิาการเก่ียวกบั 

             ปัญหาต่างๆ ของนกัศึกษา 

    (13)  ใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการวชิาการระดบัคณะ 

    (14) พิจารณาตกัเตือนนกัศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 

    (15)  ประสานงานกบัผูป้กครองนกัศึกษาเม่ือจาํเป็น 

    (16)  ติดตามดูแลนกัศึกษาตั้งแต่แรกเขา้ทาํการศึกษา จนจบหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  14  

 

 

(1)  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัขอ้บงัคบั ระเบียบ แนวปฏิบติั ตลอดจนขอ้มูลท่ีสาํคญัต่าง ๆ  

        ของมหาวทิยาลยั เพื่อใหมี้ความพร้อมในการใหก้ารแนะนาํปรึกษาแก่นกัศึกษา 

(2)  สนใจติดตามขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใชใ้นการใหค้าํปรึกษา 

(3)  พฒันาตนเองใหมี้คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการทั้งดา้นบุคลิกภาพ 

        และความรู้ความสามารถ  

(4)  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณอาจารยท่ี์ปรึกษา 

(5)  นดัพบนกัศึกษาในความดูแลทั้งหมดก่อนการลงทะเบียนเรียนประจาํภาคเพื่อ 

        ใหค้าํแนะนาํ ช้ีแจงเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน 

(6)  ตรวจสอบจาํนวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

(7)  กรณีนกัศึกษาในความดูแลเพิ่มหรือถอนรายวชิา ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งตาม 

        ระเบียบ พร้อมสอบถามสาเหตุท่ีนกัศึกษาเพิ่มหรือถอนรายวชิานั้น ๆ 

(8)  นดัพบนกัศึกษาในความดูแลทั้งหมด เม่ือทราบผลการสอบกลางภาคเพื่อทราบ 

        ปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข 

(9) ติดตารางเวลา (Office Hour) ไวท่ี้โตะ๊ทาํงานเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้พบได ้

(10) ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษแก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาดา้นต่างๆ  

(11)  พฒันาตนเอง ทั้งในดา้นเทคนิคการใหค้าํปรึกษาและดา้นอ่ืน ๆ ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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              อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งมีเทคนิคในการใหค้าํปรึกษา เพื่อใหน้กัศึกษารู้สึกวา่อาจารยท่ี์ปรึกษาให้ความ

อบอุ่น  เป็นกนัเอง และสามารถเป็นท่ีพึ่งของนกัศึกษาได ้เทคนิคในการใหค้าํปรึกษาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาควร

ทราบ มีดงัน้ี 

  

1. เทคนิคการให้ความสนใจ  
(1) การประสานสายตา 

(2)  การแสดงถึงความมีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษาโดยใชล้กัษณะท่าทางสบาย ๆ 

(3)  การตอบสนองต่อการพูดของนกัศึกษาและความตั้งใจท่ีจะแกปั้ญหา 

(4)  การสร้างจุดมุ่งหมายและการพฒันาขอ้ผกูพนัของการใหค้าํปรึกษา 

(5)  การสะทอ้นความรู้สึกและการเขา้ใจความรู้สึก 

(6)  การใชค้วามเงียบ 

(7)  การแสดงออกทางสีหนา้ ลกัษณะท่าทางท่ีแสดงออกทางร่างกาย นํ้าเสียง 

   จงัหวะของการหายใจ 

 

2. เทคนิคในการสร้างสัมพนัธภาพ 

(1)  สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรอบอุ่น แจ่มใส 

(2)  ใหค้วามสนใจแก่นกัศึกษา 

(3)  ใหค้วามเมตตากรุณาแก่นกัศึกษา 

(4)  แสดงความจริงใจและปฏิบติัตนต่อนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ 

(5) ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(6)  พยายามทาํความเขา้ใจทั้งความรู้สึก ปัญหา และความตอ้งการของนกัศึกษา 

(7)  ใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาอยา่งเตม็ใจ จริงจงั และจริงใจ 

(8)  เปิดเผย ไม่มีลบัลมคมใน 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการให้คาํปรึกษา 
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3. เทคนิคในการให้คาํแนะนาํและการให้คาํปรึกษา 

(1)  การใหค้าํแนะนาํ (Advising)    เป็นวธีิท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้ารช่วยเหลือแก่นกัศึกษามากท่ีสุด 

ส่ิงท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํนกัศึกษามกัจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบ     หรือวิธีปฏิบติัท่ีใช้

กนัอยูเ่ป็นประจาํ   เช่น   การลง ทะเบียนเรียน วิธีการเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน หรือปัญหาเล็กน้อยท่ี

อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงเป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะ และประสบการณ์มากกวา่สามารถให้คาํแนะนาํเพื่อช่วยให้

นกัศึกษาแกไ้ขปัญหาได ้ การให้คาํแนะนาํท่ีเหมาะสมกบัปัญหาท่ีเก่ียวกบัอารมณ์อย่างรุนแรง 

ปัญหาบุคลิกภาพ หรือปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 

(2)   การใหค้าํปรึกษา (Counseling)  เป็นกระบวนการช่วยเหลือใหน้กัศึกษาเขา้ใจตนเอง 

สภาพแวดลอ้มและปัญหาท่ีเผชิญอยูแ่ละสามารถใชค้วามเขา้ใจดงักล่าวมาแกปั้ญหา หรือ

ตดัสินใจเลือกเป้าหมายในการดาํเนินชีวิตท่ี เหมาะสมกบัตวัเองเพื่อการปรับตวัท่ีดีในอนาคต 
 

 เทคนิคในการให้คาํปรึกษาท่ีสาํคัญท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ  มดัีงน้ี 

 (2.1)   การฟัง  (Listening)    

เป็นการแสดงความสนใจต่อนกัศึกษาโดยใชส้ายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพื่อให้

ทราบว่าอะไรเกิดข้ึนแก่นักศึกษาเทคนิคในการฟังประกอบด้วย การใส่ใจ ซ่ึงมี

พฤติกรรมท่ีประกอบด้วยการประสานสายตา การวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือ

ประกอบการพดูท่ีแสดงถึงความสนใจต่อนกัศึกษา ในการฟังน้ีบางคร้ังอาจารยท่ี์ปรึกษา

อาจสะทอ้นขอ้ความหรือตีความให้กระจ่างชดั หรือถามคาํถามเพื่อให้ทราบถึงปัญหา

และความตอ้งการของนกัศึกษา 

(2.2)  การนาํ  (Leading)   

  เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษาซ่ึงบางคร้ังไม่กลา้พดู ไม่กลา้แสดงออก ไดพ้ดู ไดแ้สดง

ออกมา การนาํเป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดส้าํรวจ และกลา้แสดงออกถึงความรู้สึกเจต

คติ ค่านิยม หรือการกระทาํของตน 

(2.3)  การเรียบเรียงคาํพดูใหม่ (Paraphrasing)   

 เป็นการตรวจสอบวา่อาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ใจนกัศึกษาในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 

(2.4) การสะทอ้นกลบั  (Reflecting)  

เป็นการช่วยทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจตนเองเก่ียวกบัความรู้สึก  ประสบการณ์  หรือปัญหา

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
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(2.5) การเผชิญหนา้  (Confrontation)   

เป็นกลวธีิหน่ึงท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะบอกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองต่อ

นกัศึกษาอยา่งตรงไปตรงมาเพื่อช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจความรู้สึกตลอดจนพฤติกรรม

ของตนเองถูกตอ้งตามความเป็นจริงมากข้ึน 

(2.6)  การสรุป  (Summarization)    

  คือ การท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษารวบรวมความคิและความรู้สึกท่ีสําคญั ๆ ท่ีนักศึกษาแสดง

ออกมา  การสรุปเป็นการให้นักศึกษาได้สํารวจความคิดและความรู้สึกของตนให้

กวา้งขวางยิง่ข้ึน                   

(2.7)   การใหข้อ้มูล  (Informing)   

   ขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบั การศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มของสังคม ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยใหน้กัศึกษา

เขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้มไดดี้ยิง่ข้ึน อนัจะช่วยใหส้ามารถตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหา

ได ้

(2.8)   การใหก้าํลงัใจ   (Encouragement)   

เม่ือมีปัญหานกัศึกษามกัรู้สึกทอ้แท ้ส้ินหวงั  ขาดความมัน่ใจ  อาจารยท่ี์ปรึกษาควร 

กระตุน้และใหก้าํลงัใจใหน้กัศึกษาเกิดความมัน่ใจ พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและแกไ้ข 

ปัญหาต่อไป 

(2.9) การเสนอแนะ  (Suggestion)   

อาจารยท่ี์ปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็น  เพื่อนาํไปสู่การแกปั้ญหา  อย่างไรก็ตามการ

เสนอความคิดเห็นดงักล่าว ควรเปิดโอกาสให้นกัศึกษาใช้ความคิดและเหตุผลของตน

ดว้ยตนเอง 
 

               เทคนิคในการให้คาํแนะนาํปรึกษาดงักล่าวมาขา้งตน้ เป็นเทคนิคเชิงจิตวิทยา ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการ

อบรม  และฝึกปฏิบติั   เพื่อให้เกิดทกัษะความชาํนาญ อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงจะสามารถนาํไปใช้ในการให้

คาํปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม บ่อยคร้ังท่ีปัญหาของนักศึกษาเป็นปัญหา

ส่วนตวัซ่ึงแกไ้ขไดย้าก อาจารยท่ี์ปรึกษาควรให้กาํลงัใจ ให้ความอบอุ่น และนาํเทคนิคต่างๆ ดงักล่าวมา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม ก็อาจช่วยเหลือนกัศึกษาไดพ้อสมควร 
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           นักศึกษามีความคาดหวังให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือในกรณีต่อไปน้ี 

1. แนะนาํการลงทะเบียน และแนะนาํในกรณีท่ีนกัศึกษาเป็นนกัศึกษา 

       วทิยาทณัฑ ์(Probation) คือมีผลการเรียนสะสมตํ่ากวา่  2.00  วา่ควรทาํอยา่งไร 

                 2.   มีความพร้อมในการใหค้าํปรึกษา 

                 3.   ทราบหลกัเกณฑต์่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน กฎระเบียบ เป็นตน้ 

                 4.   แนะนาํวธีิการปรับตวั และการเตรียมตวัสาํหรับการใชชี้วิตในมหาวทิยาลยั และการเรียน 

                 5.   มีอาจารยท่ี์สามารถใหค้าํปรึกษาทางดา้นการเรียน  จิตวทิยา และแนะนาํผูเ้ช่ียวชาญ 

                       ในการแกปั้ญหาเฉพาะดา้นได ้

                 6.   ดูแลและติดตามนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ดจนสาํเร็จการศึกษา 

                 7.   เขา้ใจนกัศึกษาทั้งดา้นกิจกรรมและวชิาการ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเขา้ถึง 

                       อาจารยท่ี์ปรึกษาไดง้่าย 

 

 
 

                   อาจารยท่ี์ปรึกษาควรมีความรู้ ความเขา้ใจในระบบการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

โยนก ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง แนวปฏิบติัและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และนกัศึกษา ซ่ึงจะทาํ

ใหก้ารใหค้าํแนะนาํปรึกษาเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ขอ้มูลท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาควรทราบ มีดงัน้ี 

1. ระเบียบมหาวทิยาลยัโยนกวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2552 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 

3. คู่มือการศึกษา 

4. คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

5. หลกัสูตรของคณะ 

6. แฟ้มระเบียนสะสมของนกัศึกษา 

7. แบบฟอร์มและแบบคาํร้องต่างๆ 

8. ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา 

9. ขอ้มูลเก่ียวกบับริการท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหแ้ก่นกัศึกษา 

10. ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัและชุมชนท่ีมหาวทิยาลยัตั้งอยู ่

11. ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ 

12. ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษา 

ข้อมลูท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ 

 
 

ความคาดหวังของนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรกึษา 
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 การให้คาํปรึกษาและการให้ความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน 
 

การลงทะเบยีนเรียน 
           การลงทะเบียนเรียนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาควรให้

คาํแนะนาํและตกัเตือนใหน้กัศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงทะเบียนเรียน  

 

จาํนวนหน่วยกิตในการลงทะเบยีน 

• ภาคการศึกษาปกติ   

                       สูงสุดไม่เกิน  22  หน่วยกิต  ตํ่าสุด  9  หน่วยกิต  

                       การลงทะเบียนเกิน  22  หน่วยกิต  หรือตํ่ากวา่  9  หน่วยกิต ตอ้งไดรั้บการอนุมติั  

จากคณบดี   ยกเวน้ เป็นการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีจะจบหลกัสูตร 

• ภาคฤดรู้อน  

                          สูงสุดไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

 

การแนะนาํการลงทะเบียนรายวิชา 

• การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาท่ีมวิีชาบังคับก่อน (Prerequisite) 

         ในการลงทะเบียนเรียนรายวชิา  หากมีวชิาใดท่ีตอ้งศึกษาก่อน (Prerequisite) ซ่ึงไดก้าํหนดไว้

ในหลกัสูตร  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาท่ีตอ้งศึกษาก่อนและสอบวิชาท่ีตอ้งศึกษาก่อนให้ได ้หรือ

ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ   จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้นๆ มิฉะนั้น   จะไม่นบัเป็น

หน่วยกิต ลงทะเบียน 
 

• การขอเพิม่ การขอลด และการขอเพกิถอนรายวิชา 

 การขอเพิม่ การขอลดรายวิชา 

              ให้ดาํเนินการภายใน 1  สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 3 วนั

นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน โดยไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงรายวิชาท่ีขอลดนั้น จะ

ไม่บนัทึกในใบรายงานผลการศึกษา และนกัศึกษามีสิทธิไดรั้บค่าลงทะเบียนรายวชิานั้นคืน 

 การขอเพกิถอนรายวิชา 

               กระทาํได้ก่อนสอบปลายภาค  4  สัปดาห์  สําหรับภาคการศึกษาปกติ และก่อน

สอบปลายภาค  2  สัปดาห์  สําหรับภาคฤดูร้อน รายวิชาท่ีขอเพิกถอนนั้ นจะบนัทึก

สัญลกัษณ์  “W”  ในใบรายงานผลการศึกษา 

ขอ้มูลเก ีย่วกบัการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัเนช ัน่ 
ทีอ่าจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ 
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 ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน   
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แบบฟอร์ม 
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แบบฟอร์ม 
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หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 

            กรณีนักศึกษามีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สามารถกระทาํได้ ตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีทบวงมหาวิทยาลยั

หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง 

2.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ 

3. เป็นรายวิชาท่ีสอบไล่ไดร้ะดบัคะแนนไม่ตํ่ากว่า C  หรือ แตม้ระดบัคะแนน 2.00  หรือ

เทียบเท่า 

4.  นกัศึกษาจะไดรั้บการเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต ไดไ้ม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิต 

 ตลอดหลกัสูตร 

5.  นกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา 

6.  กรณีท่ีมหาวทิยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่   นกัศึกษาจะเทียบโอนเขา้ศึกษาไดไ้ม่เกินกวา่ชั้นปีและ

ภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

7. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามการอนุมติัของคณะกรรมการสาขาวิชา/

หลกัสูตร  
 

 

การสอบเทียบวิชาเรียนเพือ่โอนหน่วยกิต 

             กรณีนกัศึกษาประสงคจ์ะขอสอบเทียบวชิาเรียนเพื่อโอนหน่วยกิต ใหด้าํเนินการ   ดงัน้ี 

1. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอคาํแนะนาํเบ้ืองตน้ 

2. ทาํความเขา้ใจกบันโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติั 

3. กาํหนดรายวชิาและจาํนวนหน่วยกิตท่ีขอสอบเทียบโอน 

4. กรอกแบบฟอร์ม คาํร้องขอสอบเทียบโอน 

5. ชาํระค่าธรรมเนียม 

6. เตรียมตวัสอบ 

7. เขา้รับการสอบ 

 

 

 

การให้คาํแนะนาํการเทียบโอน 
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การประเมินผลการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดใหก้ารประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวชิา เป็นแตม้ระดบัคะแนน หรือ

ระดบัคะแนนตวัอกัษร และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีระดบัคะแนน  ดงัน้ี 

 1.   แตม้ระดบัคะแนน  มี  8  ระดบั   ดงัต่อไปน้ี 

     ระดับคะแนนตัวอกัษร                 แต้มระดับคะแนน                   ความหมาย 

         A                                            4.00                                   ดีเยีย่ม 

         B+                                          3.50                                    ดีมาก 

         B                                            3.00                                    ดี 

         C+                                          2.50                                    ดีพอใช ้

         C                                            2.00                                    พอใช้ 

         D+                                          1.50                                   อ่อน 

         D                                            1.00                                   อ่อนมาก 

         F                                             0.00                                   ตก 

 

2. สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีระดบัคะแนน มีความหมายดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

W ขอเพิกถอนรายวชิาโดยไดรั้บอนุมติัและไม่ไดรั้บหน่วยกิต 

IP ยงัไม่มีการวดัผล เน่ืองจากยงัมีการเรียนการสอนอยู ่

I   การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ อยูใ่นระหวา่งรอผลการศึกษา 

V                  การลงทะเบียนเรียนวชิานั้นในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟังเป็นพิเศษ 

                     โดยไม่มีหน่วยกิตและการวดัผล  

S                   การเรียนเป็นท่ีน่าพอใจนกัศึกษาสอบผา่นวชิานั้น 

U               การเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจนกัศึกษาสอบตกวชิานั้น 

CS                หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน 

CE           หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 

CT        หน่วยกิตจากการประเมินกการศึกษา/การอบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืน 

                    ไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา 

CP             หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
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การแก้ไขสัญลักษณ์ I 

           ในกรณีท่ีนกัศึกษาในความดูแลไดรั้บสัญลกัษณ์ I อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งแนะนาํใหน้กัศึกษาติดต่อ

อาจารยผ์ูส้อนและดาํเนินการแก ้  I  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป  หากพน้

กาํหนดน้ีแลว้สัญลกัษณ์  I  จะเปล่ียนเป็น  F  

 

การประมวลผลการศึกษา 

      1.  การประมวลผลการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละคน จะกระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษา 

      2.  การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

            2.1  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค (Grade Point Average)  คาํนวณโดยใชผ้ลรวมของผลคูณ

ระหวา่งหน่วยกิตกบัแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของทุกรายวิชาของภาคนั้น  หารดว้ยผลรวมของ

หน่วยกิตทุกรายวชิาท่ีศึกษาในภาคนั้น 

            2.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ( Cumulative Grade Point Average)  คาํนวณโดยใชผ้ลรวมของ

ผลคูณระหว่างหน่วยกิตกบัแตม้ระดบัคะแนนของแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาทั้งหมด หารด้วย

ผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาท่ีศึกษาทั้งหมด  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า

หน่ึงคร้ัง ใหคิ้ดทุกคร้ัง 

            2.3  การคาํนวณหาแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย และแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจะใชจุ้ดทศนิยม 

                   สองตาํแหน่งโดยปัดเศษทิ้งไปในทุกกรณี 
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ตัวอย่างวิธีการคาํนวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจาํภาค 

ภาคเรียนที ่1 

วชิา หน่วยกติ ผลการเรียน แต้มคะแนน ผลคูณแต้มคะแนน 
ECON  100 3 A 4.00 12.00 
ENGL 101 3   B+ 3.50 10.50 

MATH 100 3 B 3.00 9.00 

MGMT 201 3   C+ 2.50 7.50 

PSYC 101 3 C 2.00 6.00 

THAI 101 3 F 0.00 0.00 

รวม 18   45.00 

หมายเหตุ : วชิาท่ีมีผลการเรียนเป็น IP, W  หรือ  U จะไม่นาํมานบัรวมหน่วยกิต และจะไม่นาํมาคาํนวณ 
 

แตม้ระดบัคะแนนประจาํภาค  =   ผลรวมผลคูณแตม้คะแนน หาร จาํนวนหน่วยกิตรวม 

  GPA  = 45  หารดว้ย  18 

    = 2.50 
 

ภาคเรียนที ่2 

วชิา หน่วยกติ ผลการเรียน แต้มคะแนน ผลคูณแต้มคะแนน 
COMP 100 3 C 2.00 6.00 
CON 105 3   D+ 1.50 4.50 

ENGL 102 3 D 1.00 3.00 

LAWS 100 3 F 0.00 0.00 

PEHR 100 3 A 4.00 12.00 

SOCI 103 3 B+ 3.50 10.50 

รวม 18   36.00 
หมายเหตุ : วชิาท่ีมีผลการเรียนเป็น IP, W  หรือ  U จะไม่นาํมานบัรวมหน่วยกิต และจะไม่นาํมาคาํนวณ 

 

แตม้ระดบัคะแนนประจาํภาค  =   ผลรวมผลคูณแตม้คะแนน หาร จาํนวนหน่วยกิตรวม 

  GPA  = 36  หารดว้ย  18 

    = 2.00 

 

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  = ผลรวมผลคูณแตม้คะแนนของทุกภาคเรียน หาร  

                                จาํนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

  CGPA  = ( 45 + 36) หารดว้ย ( 18 + 18 )  หรือ 81 หารดว้ย 36 

    = 2.25 
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การติดตามผลการศึกษา 

• อาจารยท่ี์ปรึกษาควรติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแลอย่างสมํ่าเสมอ และควรให้

ความดูแลเป็นพิเศษสาํหรับนกัศึกษาวทิยาทณัฑ ์หรือนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสะสมตํ่ากวา่  2.00  

• ในกรณีของนกัศึกษาวทิยาทณัฑ ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรแนะนาํให้นกัศึกษาเอาใจใส่     ตั้งใจศึกษา

เล่าเรียน  เขา้ชั้นเรียน คน้ควา้ทบทวนบทเรียนโดยสมํ่าเสมอ และควรช่วยนกัศึกษาวางแผนแกไ้ข

สภาพวิทยาทณัฑ์ให้ค่อยๆ มีผลการเรียนท่ีดีข้ึน เช่น การแนะนาํให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเห็น

วา่นกัศึกษามีความถนดัหรือรายวิชาท่ีไม่ยากก่อน เพื่อท่ีนกัศึกษาจะมีโอกาสสอบไดค้ะแนนเฉล่ีย

สูงข้ึน  และจะตอ้งไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต เพราะเป็นการขดั

ระเบียบของมหาวิทยาลยัและการลงทะเบียนเรียนจาํนวนหลายวิชาอาจทาํให้นกัศึกษามีผลการ

เรียนตํ่าลงจนอาจพน้สภาพการศึกษาเน่ืองจากมีผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนดได ้

 

การพน้สภาพนักศึกษา 

           นกัศึกษาอาจพน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัโยนก ในกรณีต่อไปน้ี 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. โอนไปเป็นนกัศึกษาสถาบนัอ่ืน 

4. ขาดคุณสมบติัตามระเบียบมหาวทิยาลยัโยนกวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 
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5. ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

6. มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนกัศึกษา หรือกระทาํการอนัก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่

มหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง และมหาวทิยาลยัเห็นสมควรถอนช่ือออกจากการเป็นนกัศึกษา 

7. มีผลการศึกษาอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

7.1 นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ตํ่ากวา่ 1.50   ยกเวน้ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

7.2 นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ตํ่ากวา่ 1.75  ในสองภาคการศึกษาติดต่อกนั   โดย

เร่ิมนบัจากภาคการศึกษาท่ีสองท่ีเขา้ศึกษาเป็นตน้ไป 

8. ไม่สามารถเรียนสาํเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดท่ีกาํหนดในหลกัสูตร นบัตั้งแต่     

ภาคแรกท่ีลงทะเบียนเรียนในสาขาวชิานั้นๆ 

9. เรียนจบครบตามหลกัสูตรและไดรั้บปริญญา 
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การขอลาพกัการศึกษา 

                  นกัศึกษาท่ีมีความจาํเป็นส่วนตวัอาจยืน่คาํร้องขอลาพกัการศึกษาได ้โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ศึกษาในมหาวทิยาลยัมาแลว้อยา่งนอ้ย  1  ภาคการศึกษา 

2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่  2.00 

3. ชาํระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา  ในระหวา่งท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาทุก

ภาคการศึกษา 

4. นกัศึกษาจะลาพกัการศึกษาเกิน  2  ภาคการศึกษาติดต่อกนัไม่ได ้

5. นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา ใหน้บัระยะเวลาท่ีลาพกัอยูใ่นระยะเวลา 

 การศึกษาดว้ย 
  

 

การสาํเร็จการศึกษา  
               อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งติดตามผลการศึกษา ว่านักศึกษาในความดูแลได้ศึกษาสําเร็จครบตาม

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและมีสิทธิไดรั้บการอนุมติัปริญญา ทั้งน้ี นกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและไดรั้บ

การเสนอให้ได้รับปริญญาตรีนั้ น  ต้องเรียนได้ครบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และ

ขอ้กาํหนดของแต่ละสาขาวิชา และสอบไล่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมรวม  ไม่ตํ่ากว่า  2.00  จาก

ระบบ  4  แตม้ระดบัคะแนน 
 

 

ปริญญาเกียรตินิยม 

1. นกัศึกษาผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบตัรเกียรตินิยมอนัดบั 1  จะตอ้งสอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมตั้งแต่  3.50  ข้ึนไป  และไม่มีรายวชิาใดท่ีเคยเรียนและไดส้ัญลกัษณ์  F 

2. นกัศึกษาผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบตัรเกียรตินิยมอนัดบั 2  จะตอ้งสอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมตั้งแต่  3.25 - 3.49  ข้ึนไป   และไม่มีรายวชิาใดท่ีเคยเรียนและไดส้ัญลกัษณ์  F 

ในกรณีท่ีมีการขอเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต  จาํนวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบวิชาเรียนและ

โอนหน่วยกิต  จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 20  ของจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 
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 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 106-109) ไดก้าํหนดแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ในดา้น การเรียนการ

สอนในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี  

1. แต่ละสถาบนัตอ้งกาํหนดเป้าหมายและภารกิจท่ีชดัเจนตามความพร้อมและความ เช่ียวชาญ

เฉพาะของแตละสถาบนั ทั้งน้ีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเนน้การจดัการศึกษาเพื่อปวงชนตอ้ง แสวงหาวธีิการ  

จดัการศึกษาและยทุธศาสตร์ท่ีจะสามารถเขา้ถึงผูเ้รียนไดม้ากท่ีสุด  

2. การพฒันาหลกัสูตร ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาระของหลกัสูตร นอกจากมุ่งพฒันาบณัฑิตอยา่งสมดุล ทั้งความรู้

ความสามารถและความดีงามแลว้ ยงัตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาวชิาการ วชิาชีพชั้นสูง และการคน้ควา้วิจยัเพื่อ

พฒันาองคค์วามรู้และพฒันาสังคม  

3. รูปแบบการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน ตอ้งมีความหลากหลายตามความตอ้งการ ของผูเ้รียน 

โดยไม่จาํกดัวนั เวลา สถานท่ี เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (Life -Long Learning)  โดย

นอกจากจะจดัภายในสถาบนัอุดมศึกษาแลว้ จะตอ้งพฒันารูปแบบใหมี้ความ ยดืหยุน่ หลากหลายข้ึน อาทิ 

การจดัร่วมกบัสถานประกอบการในโปรแกรมพิเศษประเภทต่างๆ เป็นตน้  

4. การจดัการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมเสริม ตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นหลกัโดยตอ้งเนน้

ความสาํคญั ทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารยผ์ูส้อนควรทาํหนา้ท่ีส่งเสริม 

สนบัสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  

5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  หลกัสูตร  ใหก้า้วทนัความเปล่ียนแปลงและเพื่อสร้างบณัฑิต

ท่ีพึงประสงคมี์ความใฝ่รู้สามารถคิดวเิคราะห์ วจิารณ์ ริเร่ิม สร้างสรรค ์มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม 

จริยธรรม ควบคู่กบัความรู้ความสามารถในสาขาวชิาต่างๆ  

6. ใหมี้การกาํหนดมาตรฐานหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร การรับรองหลกัสูตรของ

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละประเภทท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัสาํหรับอุดมศึกษาแต่ละระดบั  

7. ใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนเพื่อการวจิยั สร้างองคค์วามรู้และเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาประเทศ

รวมทั้งการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน  

 

 
. 

การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
  

 
 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ 
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8. ปรับระบบการประเมินและวดัผลการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพื่อเอ้ือต่อการพฒันา คุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค ์โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม การร่วมกิจกรรม ควบคู่กบั การทดสอบ

ตามความเหมาะสม  

9. นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน การจดักิจกรรมและการบริหารจดัการทั้ง

เพื่อพฒันาคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง  

   การจดักระบวนการเรียนตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

(2543 : 5.13) แสดงลกัษณะผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคไ์ว ้ดงัน้ี  
  

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีพ่งึประสงค์ 

 • ดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม  

 • ดีทั้งใจและพฤติกรรม  

 • มีวินยัต่อตนเองและสงัคม  

 • จิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม  

คนด ี • อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

 • มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  

 • ควบคุมตนเองได ั 

 • พฒันาตนเองเตม็ศกัยภาพ  

 • ทาํงานเพ่ือส่วนรวม  
 

  • มีความรอบรู้ มีความรู้ทั้งไทยและสากล  

คนเก่ง • มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง  

 • มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ  

 • เป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี  

 • ทนัโลกทนัเทคโนโลยี  

 • เรียนรู้ดวัยตนเองได ้ 

 • รักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 • รู้จกัตนเอง  

 • แกปั้ญหาเป็น  

 • กลา้แสดงออก  

 • ร่างกายแขง็แรง ร่าเริงแจ่มใส  

 • จิตใจเขม้เขง็  

มีความสุข • มีความสุขในการเรียนรู้ และการทาํงาน  

 • มีความรักต่อทุกสรรพส่ิง  

 • มนุษยสมัพนัธ์ดี  

 • ปลอดพน้จากอบายมุข  
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ลักษณะการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์  

• เป็นกระบวนการทางปัญญา พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

• เรียนอยา่งมีความสุข เนน้ประโยชน์ของ ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

• บูรณาการสาระการเรียน สอดคลอ้งกบัความสนใจ ทนัสมยัตามสภาพจริง  

• เป็นกระบวนการคิด และการปฏิบติัจริง นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ 

• เป็นกระบวนการเรียนร่วมกนั โดยมีผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมจดับรรยากาศ 

• ท่ีเอ้ือต่อการเรียนเรียน  

 
 

การจดักระบวนการเรียนตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีขั้นตอนสาํคญั  

ดงัต่อไปน้ีคือ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 29)  

1. การสาํรวจความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียน สาํรวจพื้นฐานความรู้เดิม  

2.  การเตรียมการ ครูเตรียมเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

      วางแผนการเรียนการสอน  

3.  การดาํเนินกิจกรรมการเรียน เช่น ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นการจดักิจกรรมการเรียนขั้นวิเคราะห์ 

     อภิปรายผลงาน/องคค์วามรู้ท่ีสรุปไดจ้ากกิจกรรมการเรียนวเิคราะห์อภิปรายกระบวนการเรียนรู้  

4.  การประเมินผล  

5.  การสรุปและนาํไปประยกุตใ์ช ้ 

  

 กระบวนการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดก้าํหนดลกัษณะกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ 

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไว ้ 9  ประการ คือ  

1. มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

2.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์ 

3.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัศึกษาหาความรู้แสวงหาคาํตอบ และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  

4.  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เทคโนโลย ีและส่ือท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

5.  ฝึกและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผูเ้รียน  

6.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาสุนทรียภาพอยา่งครบถว้นทั้งดา้นดนตรี ศิลปะ และกีฬา  

7.  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และความรับผดิชอบต่อกลุ่ม ร่วมกนั  

8.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนรักสถานศึกษาของตนเอง และมีความกระตือรือร้นในการเรียน  

9.  ประเมินพฒันาการผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง  
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 บทบาทของคร ู 

 ทิศนา แขมมณี (2547 : 36-37) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูและไดใ้หข้อ้เสนอแนะสาํหรับ  

ครูผูส้อนไว ้ดงัน้ี  

   ข้อเสนอแนะสาํหรับคร ู 

1. ในการศึกษาเก่ียวกบัการสอน ครูพึงใหค้วามสนใจในหลกัการมิใช่มุ่งความสนใจท่ีเทคนิค 

วธีิการเท่านั้น ครูควรพยายามทาํความเขา้ใจในหลกัการ จาํหลกัการใหแ้ม่น และหมัน่ประยกุตใ์ชห้ลกัการ

นั้นในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  

2. ครูพึงศึกษาแนวความคิด ความเช่ือ หรือหลกัการต่างๆ ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย และเลือกสรร

ส่ิงท่ีตนเช่ือถือ หมัน่วิเคราะห์การคิดและการกระทาํของตนวา่สอดคลอ้งกนั หรือไม่ และศึกษาผลการ

กระทาํ เพื่อปรับเปล่ียนใหย้นืยนัแนวความคิด ความเช่ือมัน่ต่อไป  

3. ครูพึงเปิดใจกวา้งในการศึกษาแนวความคิด ความเช่ือ หรือหลกัการต่างๆ ท่ีแตกต่างไปจาก

ความคิดของตน และเปิดโอกาสใหต้นเองไดมี้ประสบการณ์ในส่ิงท่ีแตกต่างออกไป โดยการทดลอง ปฏิบติั 

หรือศึกษา วิจยั เพื่อพิสูจน์ทดสอบแนวคิดใหม่ๆ อนัอาจจะ นาํมาซ่ึงทางเลือกใหม่ๆ ทาํใหก้ารเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนมีความคิดแปลกใหม่ มีชีวติชีวา น่าต่ืนเตน้และน่าเรียนรู้ ทั้งสําหรับครูและผูเ้รียน  

สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2545 : 17 - 18) กล่าวถึงบทบาทของผูส้อนในการดาํเนินงาน ตาม

กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษานั้น ผูส้อนทุกคนจะตอ้งมี

ส่วนร่วมในกระบวนการดงัต่อไปน้ี  
 

1. การส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมอืกับชมุชน  

 การท่ีผูส้อนจะสามารถจดั กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะตามมาตรฐาน

การศึกษาเป็นผลสาํเร็จอยา่งมี ประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและชุมชนในการ

พฒันาการศึกษา ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูส้อนจะตอ้งร่วมกนัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนในการร่วมกนั

จดัการศึกษาซ่ึงผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาท ในการพฒันาการศึกษา และมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อ

สร้าง ความเขา้ใจระหวา่งกนั  

 2. การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 ผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็น บรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ การจดั

บรรยากาศในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนใหเ้หมาะสมต่อการเรียนรู้ มีส่ือการสอนท่ีเร้าความสนใจผูเ้รียน 

ตลอดจนการดาํเนินกิจกรรมในบรรยากาศแห่ง ความเป็นกลัยาณมิตรยอ่มเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้  
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 3. การพฒันางานของตนเอง     

ผูส้อนจะตอ้งแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อนาํมาใชใ้น การพฒันากระบวนการจดัการ

เรียนรู้ และการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูป การเรียนรู้ตลอดจนมีการ

แลกเปล่ียนผลการปฏิบติังานท่ีประสบความสาํเร็จระหวา่งกนั  

4. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสตูร  

ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินผูส้อนจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันา

หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ ตอ้งการของทอ้งถ่ินโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม และมีการ

จดัแนวการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง กบัหลกัสูตรตามความตอ้งการของผูเ้รียน ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน

และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหส้ามารถเช่ือมโยงแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ินได ้ และเนน้การปฏิบติั

จริง  

5. กระบวนการจัดการเรียนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  

    ผูส้อนทุกคนควรจะไดท้าํความ เขา้ใจใหก้ระจ่างชดัในความหมายและลกัษณะของการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน เป็นสาํคญัเพื่อจะไดป้ฏิบติัไดถู้กตอ้ง  

  

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข (2550 : 23-24) กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ 

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ทาํใหผู้ส้อนในยคุปัจจุบนัตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทและเสนอบทบาทไวด้งัน้ี  

  

 บทบาทของครใูนยุคปัจจุบัน ครตู้องสอนหรือฝึกผูเ้รยีน ดังน้ี  

 1. ฝึกคิด คือ สอนใหผู้เ้รียนคิดเองเป็น  

 2. ฝึกใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ ศึกษาใหลึ้กซ้ึงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และมีการวจิยัคน้ควา้  

 3. ฝึกใหผู้เ้รียนบริการสังคม คือ ส่ิงท่ีเรียนจะมีคุณค่า เม่ือไดใ้ชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 

ครูเป็นภูมิปัญญาท่ีสาํคญัในการพฒันาใหผู้เ้รียนตั้งแต่ตวัเล็กๆ ซ่ึงเป็นประชากรท่ีสาํคญัของโลก

ครูตอ้งเป็นตวัทวคูีณในการนาํเด็กเขา้สู่ระบบของการเรียนรู้ บทบาทของครูจึงเปล่ียนไป จากผูไ้หค้วามรู้ ผู ้

บอกความรู้ (Telling, Talking) มาเป็นผูไ้หผู้เ้รียนใชก้ระบวนการ (Process) คิดคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง

ตลอดจนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ครูจึงเปล่ียนบทบาทจากผูส้อน (Teacher) มาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 

(Facilitator) คือเป็นผูเ้ตรียมประสบการณ์ ส่ือการเรียนการสอนให ้ผูเ้รียนใชศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

การจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้คุณภาพคือดี มีปัญญาคือเก่ง และเป็นผูมี้ความสุข คือ

สุขภาพกายและจิตดี โดยสรุปเป็นประชาชนท่ีดี เก่ง สุข เป็นประชาชนท่ีมองกวา้ง คิดไกล ใฝ่รู้ เชิดชู 

คุณธรรมนั้น ตอ้งเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
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1. หลักการของการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  

การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัคือการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมาก

ท่ีสุด วิธีดาํเนินการ คือให้เสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการบรรลุเป็นผูมี้ปัญญา ดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยผา่น

ประสบการณ์ตรง เช่น ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา การเรียนการสอน ตอ้งมีการพฒันาและกระตุ้น

สติปัญญาให้มีความสามารถในการใช้เหตุผล รู้จกัคิดวิเคราะห์และใช้ศกัยภาพของตนได้อย่างเต็มท่ี 

สามารถปรับตนให้ประสานกบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งท่ีเป็นมนุษย ์ธรรมชาติ และความเจริญทางเทคโนโลย ี

เป็นการศึกษาท่ีพฒันาคนใหมี้ชีวติครบ 4 ดา้น คือ  

ภาวติกาย  หมายถึง  กายท่ีเจริญแลว้หรือพฒันาแลว้ มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายไดอ้ยา่งดี   

ภาวติศีล  หมายถึง มีศีลท่ีเจริญแลว้หรือพฒันาแลว้ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีพฒันาแลว้ ดาํรงอยูใ่นวนิยัก่อ

สันติสุข  

ภาวิตจิต  หมายถึง มีจิตใจท่ีเจริญแลว้หรือพฒันาแลว้สมบูรณ์ดว้ยคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต 

ภาวติปัญญา หมายถึง มีปัญญา ท่ีเจริญแลว้ หรือ พฒันาแลว้ มีปัญญาท่ีเป็นอิสระจากการครอบงาํของกิเลส 

         รู้เข้าใจและเห็นส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันจนมีความเป็นอิสระโดย

สมบูรณ์  

(สุมน, 2518:19 และพระราชวรมุนี, 2530:116 อา้งถึง ในธาํรง, 2542:47-48)  

ในวงการศึกษาต่างก็ยอมรับวา่การจดัการศึกษาท่ีดีจะตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคน

วา่มีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  เชาวน์ปัญญา  บุคลิกภาพ  ความคิดสร้างสรรค ์ และพฤติกรรม

อ่ืนๆ การจดัการเรียนการสอน จึงมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งดา้นความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติไปพร้อมๆ กนั

ในระบบการเรียน ผูเ้รียนควรเป็นผูแ้สดงออกมากกว่าผูส้อน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรให้

ผูเ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงออกมากท่ีสุด ให้ความสําคญักบัความรู้สึกนึกคิด และค่านิยมของผูเ้รียน การจดั

บรรยากาศในการเรียนควรเป็นแบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขนั ครูทาํหน้าท่ีช่วยเหลือให้กาํลงัใจและ

อาํนวยความสะดวกในขบวนการเรียนของผูเ้รียนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัตามแนวทางการ

จดัการเรียนรู้ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเทคนิคและวิธีการศึกษาค้นควา้ ดังน้ี 

(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้แผนกวจิยั, กรมวชิาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:6-7)  

1.  การวเิคราะห์ผูเ้รียน การรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มช่วยใหค้รู ผูส้อนมีขอ้มูลท่ีสาํคญั 

ในการออกแบบ การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมหลกัการวเิคราะห์ผูเ้รียนควรคาํนึงถึง

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 องคป์ระกอบ คือธรรมชาติของผูเ้รียน ประสบการณ์ และพื้นฐาน 

ความรู้เดิมวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

2.  การใชจิ้ตวทิยาการเรียนรู้และการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ 
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3.  การวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่ือมโยงกบัการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา  

4.  การออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรและเช่ือมโยงบูรณา

การระหวา่งกลุ่มวชิาโดยใชผ้ลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดเป็นหลกั และใชก้ระบวนการวจิยัเป็นส่วน

หน่ึงของการจดัการเรียนรู้ เพื่อมุ่งพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

5.  การออกแบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีหลากหลายเพื่อสะทอ้น

ภาพไดช้ดัเจนและแน่นอนวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไร ทาํใหไ้ดข้อ้มูลของผูเ้รียน

รอบดา้นท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เพื่อประกอบการตดัสินผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ  

 

2. วิธีสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  
จากรายงานการวิจยัของทกัษิณา เครือหงส์ (2550) ไตเ้สนอแนวทางสาํหรับผูส้อนท่ีใชห้ลกัการ 

สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไวด้งัน้ี  

การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  มีลักษณะดังต่อไปน้ี  

1. ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา  

โดยการศึกษาขอ้มูล พระราชบญัญติัการศึกษา ตาํราเอกสารหลกัสูตร หลกัสูตรสาขาวิชา ลกัษณะรายวิชา

จดัทาํแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน  

2. ครูผูส้อนมีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ใชห้ลกัการวิเคราะห์

ผูเ้รียน เช่น วเิคราะห์จากรูปแบบการเรียนรู้ ความภูมิใจตนเอง เจตคติต่อวิชา ความคาดหวงัในการเรียน ใช้

แบบวดัความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน (Pretest) ก่อนเรียน วดัผลการเรียน ของผูเ้รียนเป็นรายหน่วยและมีการ

มอบหมายงานใหผู้เ้รียนในระหวา่งการเรียนการสอน  

3. ครูผูส้อนมีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยการจดัทาํแผนการ               

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การบูรณาการเน้ือหา การจดัการเรียนรู้เพื่อช้ีแนะการรู้คิด  

4. ครูผูส้อนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนเของตนเองและ ผูเ้รียน เช่น  

ใชค้อมพิวเตอร์ในการหาความจากเคเอข่ายอินเทอร์เน็ต มอบหมายให้นกัศึกษา คน้ควา้และนาํมาอภิปราย

ในชั้นเรียน ฝึกการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลขอ้มูล และจดัทาํรายงาน พฒันาและใช้ส่ือการ

สอนโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. ครูผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียนและ  

อิงพฒันาการของผู ้เรียน เช่น มอบหมายงานเด่ียวและงานกลุ่ม ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานท่ี

มอบหมายในระหวา่งเรียน และทดสอบหลงัเรียน  

6. ครูผูส้อนมีการนาํผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตาม 

ศกัยภาพในการนาํผลการประเมินการเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนอาจทาํได้

โดย  
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• ใหน้กัศึกษาศึกษาบทเรียนนอกเวลาแลว้นาํเสนอรายงานหนา้ชั้น (Presentation)  

• มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองแลว้ทาํรายงาน (Report)  

• ใหน้กัศึกษาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นแทนการถาม – ตอบ  

7. ครูผูส้อนมีการวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน วฒันาพร 

ระงบัทุกข ์(2542)ไดร้วบรวมวธีิสอนแบบต่างๆ ท่ีสามารถเลือกนาํมาใชใ้หส้ัมพนัธ์กบัเน้ือหาประสบการณ์ 

การพฒันาทกัษะตามวตัถุประสงคข์องหน่วยเรียนนั้นๆ ซ่ึงมีอยู ่มากมายหลายแบบ ดงัต่อไปน้ี  

• วธีิสอนแบบเนน้ปัญหา (Problem-Based Teaching and Learning)  

• วธีิสอนแบบเนน้โครงการ (Project-Based Teaching and Learning)  

• วธีิสอนแบบเนน้ทกัษะปฏิบติั (Skill- Based Teaching and Learning)  

• วธีิสอนแบบเนน้กระบวนการสืบสวน (Inquiry-Based)  

• วธีิสอนแบบเนน้กระบวนการคิด (Thinking-Based)  

• วธีิสอนแบบเนน้ความคิดรวบยอด (Concept-Based)  

• วธีิสอนแบบเนน้กระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based)  

• วธีิสอนแบบตั้งคาํถาม (Questioning - Based)  

• วธีิสอนแบบโตว้าที (Debate)  

• วธีิสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  

• วธีิสอนแบบกรณีตวัอยา่ง (Case)  

• วธีิสอนแบบใชบ้ทเรียนแบบเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Learning Module)  

 

3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  

จากการศึกษาวจิยัของทกัษิณา เครือหงส์ (2551) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์  

การเรียนในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไวด้งัน้ี  

3.1 ด้านหลักสตูร  

• พฒันาผูเ้รียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล  

• เรียนจากประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการกระทาํ  

• มีความสามารถในการแกปั้ญหาและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

• เนน้การเสนอทางเลือกใหผู้เ้รียน  

3.2 ด้านเน้ือหาสาระ  

• เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ภายในเน้ือหาวชิาและรวมเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

• กาํหนดหวัขอ้หน่วยเน้ือหาใหมี้ความหมายยดืหยุน่และสมดุล  
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3.3 การจัดประสบการณ์การเรียน  

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีช้ีแนะการรู้คิด (Cognitive Guided 

Instruction) ซ่ึงเป็นนวตักรรมการจดัการเรียนการสอน รูปแบบหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้าง

องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  อาศยัความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นฐานในการจดัการเรียนรู้  

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
  

ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 

ระดบัปริญญาตรี เวลา 180 นาที วชิาคณิตศาสตร์ 

แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 

หน่วยเรียน เร่ืองเมตริกช์และดีเทอร์มิแนนท ์
 

  

1. ผลการเรียนรู้  

 ผูเ้รียนสามารถนาํความจากคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ไดแ้ก่จาํนวน และ การดาํเนินการตรีโกณมิติ) 

มาเช่ือมโยงเพื่อหาค่าดีเทอร์มิแนนท ์เมตริกซ์ผกผนัโดยใชว้ธีิ การต่างๆ ได ้ 

2. ความคิดรวบยอด  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 2.1 แผนภาพการจัดประสบการณการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ทักษิณา เครือหงส,2551) 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1) หาค่าดีเทอร์มิแนนทข์องเมตริกซ์ได ้ 

2) หาค่าเมตริกซ์ผกูพนัได ้ 

3) หาค่าเมตริกซ์ผกผนัได ้ 
 

4. สาระการเรียนรู้  

4.1 ดีเทอร์มิแนนท ์ 

4.1.1 ไมเนอร์และโคเฟกเตอร์  

4.1.2 การหาค่าดีเทอร์มิแนนท ์ 

4.2 เมตริกซ์ผกูพนัและเมตริกซ์ผกผนั  

4.2.1 เมตริกผกูพนั  

4.2.2 เมตริกซ์ผกผนั  
 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ กจิกรรม 1 เวลา 90 นาท ี 

5.1 ไมเนอร์และโคเฟกเตอร์  

5.2 การหาค่าดีเทอร์มิแนนท ์ 
 

ข้ันที ่1  

• ผูส้อนกาํหนดโจทยปั์ญหาท่ีมีความเหมาะสมใหผู้เ้รียน  

• ผูส้อนแจกใบงาน 3 ใหก้บัผูเ้รียนเพื่อหาค่าไมเนอร์ โคเฟกเตอร์ และค่าดีเทอร์มิแนนท ์ 

ของเมตริกซ์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด  

ข้ันที ่2  

• ผูเ้รียนคิดวเิคราะห์การแกปั้ญหา ฝึกฝนดว้ยตนเอง  

• ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเร่ืองไมเนอร์ โคเฟกเตอร์ และค่าดีเทอร์มิแนนท ์ 

• ดีเทอร์มิแนนท ์(Determinant) คือ สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัเลขจาํนวนหน่ึงท่ีไดจ้าก

เมตริกซ์จตุัรัส  

ข้ันที ่3  

• ผูเ้รียนนาํเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาของตนเองและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

• ผูเ้รียนนาํเสนอคาํตอบซ่ึงเป็นค่าดีเทอร์มิแนนทท่ี์ใชว้ธีิการแตกต่างกนั ร่วมกนัหา

ขอ้ผิดพลาด และตรวจคาํตอบจากเอกสารเฉลยใบงาน 3 -4  
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ข้ันที ่4  

• ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัสรุปยทุธวธีิท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  

• ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปวธีิการหาค่าดีเทอร์มิแนนทข์องเมตริกซ์โดยมีผูส้อนใหข้อ้แนะนาํ

เพิ่มเติม เร่ืองการเลือกแถวหลกัท่ีจะนาํมาใชใ้นการคาํนวณในกรณีท่ีมี 0 เป็นสมาชิก  

 ข้ันที ่5 ประเมินผลตามสภาพจริง  

       ผูส้อนประเมินผลผูเ้รียนจากการตอบคาํถามในใบงาน 3 และการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน  

1) ใบงาน 3 ผูเ้รียนจะผา่นการเรียนถา้ …..........................................................  

2) การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลจาก …..........................................................  

6. ส่ือการเรียนรู้  

   ใบงาน 3 เฉลยใบงาน 3 ใบงาน 4 เฉลยใบงาน 4 แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ  

7. การวดัและประเมินผล  

ผูเ้รียนจะผา่นการเรียนความสามารถ  

   1) หาค่าดีเทอร์มิแนนทข์องเมตริกซ์ในใบงาน 3 ได ้ 

2) หาค่าเมตริกซ์ผกูพนัและเมตริกซ์ผกผนัในใบงาน 4 ได ้ 

3) ผา่นการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 
 
4.  ตัวบง่ช้ีของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  

 ทิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2550) ไดใ้หแ้นวทางในการพิจารณา การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั โดยพิจารณาจากตวับ่งช้ีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (ทิมพนัธ์ เดชะคุปต ์อา้งในคู่มือการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, 2551: 26-29)  
  

ตัวบง่ช้ีของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  

วธีิสอนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางผูส้อนสามารถใชว้ธีิการใดๆ ก็

ไดท่ี้เป็นวธีิสอนท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนอาจใชว้ิธีใดวธีิหน่ึงหรือหลายๆ วธีิในการสอน ในคร้ัง

หน่ึงๆ ดงัเช่น วธีิการอภิปราย วธีิการคน้พบ วธีิสืบสอบแบบแนะนาํ วธีิสอนแบบสตอริไลน์วธีิสอนแบบ

เนน้ป้ญหา วธีิสอนแบบแกปั้ญหา วธีิสอนแบบเนน้การเรียนดว้ยตนเอง วธีิสืบสอบ แบบไม่มีการแนะนาํ 

วธีิอริยสัจส่ี กรณีศึกษาทกัษะกระบวนการ 9 ขั้น วธีิใชส้ถานการณ์จาํลอง วธีิการเช่ือมโยงมโนทศัน์วธีิสอน

กลุ่มสัมพนัธ์ วธีิการเรียนแบบร่วมมือ เป็นตน้  

การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีตวับ่งช้ีท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินไดว้่า 

ไดมี้การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือไม่     โดยประเมินจากผูส้อน  เม่ือเขียนแผน  

การสอน  และเม่ือนาํแผนการสอนไปใชใ้นหอ้งเรียนและประเมินจากผูเ้รียนจากพฤติกรรมการเรียนทั้งใน 
 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  41  
 

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนั้น ยงัมีระดบัจากตํ่าสุดไปหา

สูงสุด เกณฑ์ท่ีใชป้ระเมินคือ สังเกตวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไรก็ตามถา้นกัเรียนมีส่วน

ร่วมสร้างความรู้ดว้ยตนเองอย่างแทจ้ริง จากส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะมีบทบาทมากท่ีสุด 

แต่ผูส้อนมีบทบาทนอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูส้อนมีบทบาท กาํหนดหวัเร่ืองกิจกรรม รวมทั้งส่ือเพื่อจดั

ประสบการณ์การเรียนใหผู้เ้รียนสร้างความรู้เองในลกัษณะน้ีผูส้อนและ ผูเ้รียนอาจมีบทบาทเท่าๆ กนั ซ่ึงก็

ยงัจดัเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเช่นกนั แต่อยูใ่นระดบัปานกลางเพื่อให้การเรียน การ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้อนจึงอาจเร่ิมตน้ฝึกให้ผูเ้รียนเร่ิมมีบทบาท

ในการเรียนรู้จากระดบันอ้ยจนมากข้ึนตามลาํดบั ซ่ึงจะทาํให้ผูส้อนมีบทบาทในการสอนนอ้ยลงตามลาํดบั

ไปดว้ย  

ตวับ่งช้ีของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยพิจารณาทั้งผูส้อนและผูเ้รียน

มีดงัต่อไปน้ี  

เมือ่พจิารณาผูส้อน  

1. ผูส้อนจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่เอง (Construction of the New Knowledge)  

2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนใชท้กัษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด (Thinking Process) 

กระบวนการกลุ่ม (Group Process) และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  

3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Participation) คือ มีส่วนทั้งดา้นปัญญา กาย อารมณ์ และสงัคม 

รวมทั้งใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กบัทั้งส่ิงมีชีวติและกบัส่ิงท่ีไม่มี ชีวติ เช่น หนงัสือ  

 สถานท่ีต่างๆ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

4. ผูส้อนสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทิ้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจเพื่อใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมี

ความสุข (Happy Learning)  

5. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลทั้งทกัษะ กระบวนการ ขีดความสามารถศกัยภาพของ ผูเ้รียน และผลผลิต

จากการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  

6. ผูส้อนพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้(Application)  

7. ผูส้อนเปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) คือ เป็นผูจ้ดัประสบการณ์ รวมทั้งส่ือการ

เรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางสร้างความรู้ดว้ยตนเอง คือผูส้อนท่ีเป็นผูอ้าํนวยความ

สะดวกนั้น มีบทบาทดงัน้ี  

7.1  เป็นผูน้าํเสนอ (Presenter)  

7.2  เป็นผูส้ังเกต (Observer)  

7.3  เป็นผูถ้าม (Asker)  

7.4  เป็นผูไ้หก้ารเสริมแรง (Reinforcer)  

7.5  เป็นผูแ้นะนาํ (Director)  

7.6  เป็นผูส้ะทอ้นความคิด (Reflector)  
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7.7  เป็นผูจ้ดับรรยากาศ (Atmosphere Organizer)  

7.8  เป็นผูจ้ดัระเบียบ (Organizer)  

7.9  เป็นผูแ้นะแนว (Guide)  

7.10  เป็นผูป้ระเมิน (Evaluator)  

7.11  เป็นผูไ้หค้าํช่ืนชม (Appraiser)  

7.12  เป็นผูก้าํกบั (Coacher)  

 

เมือ่พจิารณาผูเ้รียน   

1.  ผูเ้รียนสร้างความรู้ (Construction) รวมทั้งสร้างส่ิงประดิษฐด์ว้ยตนเอง  

2.  ผูเ้รียนใชท้กัษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด และกระบวนการ กลุ่มสร้าง 

     ความรู้ดว้ยตนเอง  

3.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Participation) และมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)  

4.  ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happy Learning)  

5.  ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ด ้(Application)  

 

 

  ตวับ่งช้ีสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือการใหผู้เ้รียนใช ้ 

กระบวนการสร้างความรู้ใหม่และส่ิงประดิษฐใ์หม่ดว้ยตนเองดงัแผนภาพต่อไปน้ี  

 

 

 

 

รูปที ่2.2 แผนภาพการใชก้ระบวนการสร้างความรู้ใหม่และส่ิงประดิษฐใ์หม่ 

(ทิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2550 : 28) 
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1. การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  

ทิศนา แขมมณี (2547:215) ไดเ้สนอแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อใชใ้นการวางแผน 

การสอนดงัแสดง ในรูปท่ี 3.1  

 

รูปที ่3.1 แผนภาพระบบการออกแบบการเรียนการสอน 

(ทิศนา แขมมณี, 2534) 

 

  

 
 

 

การออกแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
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พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2550: 17-18) มีวธีิการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง

ตามขั้นตอนดงัน้ี  

1. กาํหนดวตัถุประสงคห์รือจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงควรกาํหนดใหค้รบทั้งดา้นความรู้ (K)  

กระบวนการ (P) และเจตคติ (A)  

2. กาํหนดเน้ือหา/สาระใหส้อดคลอ้งหรือลอ้ไปกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในแต่ละ

วตัถุประสงค ์ 

สาระท่ีระบุอาจเป็นขอ้เทจ็จริง (Fact) มโนทศัน์ (Concept) คาํนิยาม / คาํจาํกดัความ 

(Definition) หลกัการ (Principle) กฎ (Law) และทฤษฎี (Theory)  

3. กาํหนดยทุธศาสตร์การสอนวา่ ตอ้งการใชห้รือเนน้ทฤษฎีการเรียนเหลกัการเรียนรู้หรือแนวคิด

ใดๆ ท่ีพิจารณาแลว้เหมาะสมกบัเน้ือหา เหมาะสมกบัความสามารถผูเ้รียน รวมทั้งบริบทของ

แหล่งท่ีจดัการเรียนการสอน อาจจดัการเรียนการสอนเนน้ครูเป็นศูนยก์ลางบางส่ือและพยายาม

จดัเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ในการจดัการเรียนการสอนนั้นใหเ้ป็นประโยชน์ของผูเ้รียนเป็น

สาํคญัหรือเป็นหลกั จากนั้นจึงเลือกใชรู้ปแบบการสอน วธีิสอนต่างๆ เทคนิคการสอน หรือใช้

แบบผสมผสานดว้ยหลากหลายวธีิสอนและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและบริบท 

นอกจากน้ีครูยงัตอ้งเตรียม รวมทั้งระบุแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไปสืบคน้เพื่อ

ตอบปัญหาท่ีสงสยัดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นการสร้างความรู้ใหม่  

4. กาํหนดวธีิวดัผลการเรียนรู้ดว้ยหลากหลายวธีิ กาํหนดเคร่ืองมือผูว้ดั เป็นการวดัผล ท่ีเนน้ผูเ้รียน  

เป็นศูนยก์ลาง  

รูปท่ี 3.2 แผนภาพการวางแผนหรือการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

(ทิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2550: 19) 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้  

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ไวม้ากมายหลายทศันะ ดงัน้ี  

1.  แผนท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อจดัประสบการณ์ต่างๆ ใหก้บัผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีวา่ผูเ้รียนได ้เรียนรู้ 

อะไร เพื่ออะไร และอยา่งไร  

2.  ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บนั้นมีผลทาํให้เกิดพฒันาการทั้งในดา้นร่างกาย สังคม ปัญญา และ

จิตใจ  

3. แผนการจดัการเรียนรู้ หมายรวมถึงชุดของส่ิงท่ีใชใ้นการเรียนการสอน (Set of Materials)  

จุดประสงคท่ี์นาํไปปฏิบติั (Performance Objective) และรวมถึงกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  

4. แผนหรือแนวทางการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกาํหนด  

5. แผนหรือโครงการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ี

สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการศึกษาตามท่ีกาํหนดไว ้ 

 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจะตอ้งมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกเน้ือหาสาระ  

หรือความรู้ต่างๆ ซ่ึงการเลือกเน้ือหาสาระจะพิจารณาจากประเภทของเน้ือหาสาระ ซ่ึงมีหลายระดบัดงัน้ี  
 

ประเภทของเน้ือหาสาระ  

1. ขอ้เทจ็จริงและความรู้สามญั (Factual Information and Verbal Knowledge) ซ่ึงมีอยูใ่น 

 หลกัสูตรทุกระดบั  

2.  ความคิดรวบยอดและหลกัการ (Concept and Principle) เป็นความรู้ท่ียาก และซบัซอ้น  

 มากกวา่ขอ้เทจ็จริงธรรมดาผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีมากเพียงพอจึงจะเกิดการเรียนได ้ 

3.  การแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์(Problem Solving and Creativity) เป็นเร่ืองกระบวน  

การคิด ฝึกใหเ้กิดความสามารถของสติปัญญาในการแกปั้ญหาและใหโ้อกาสผูเ้รียนได้

แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งมีเสรีภาพและเหมาะสม  

4.  เจตคติและค่านิยม (Attitude and Values) เป็นเน้ือหาสาระท่ีมีการปลูกฝัง อบรมสั่งสอนให ้

ผูเ้รียนมีเจตคติและค่านิยมท่ีดี  

5.  ทกัษะทางกาย (Skill) การฝึกฝนเร่ืองความชาํนาญและความคล่องแคล่ววอ่งไว ในการใชส่้วน  

 ต่างๆ ของกลา้มเน้ือเพือ่ให้เกิดทกัษะทางกาย  

สรุปว่า ขอ้มูลพื้นฐานดา้นเน้ือหาสาระมีความสาํคญัในการนาํผูเ้รียนไปสู่จุดหมายปลายทางตาม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีวางไวน้อกจากน้ีในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ครูยงัตอ้งคาํนึงถึง 

องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงทิมพนัธ์เดชะคุปต(์2550: 11-16) ไดส้รุปไวด้งัน้ี  
 

 

 

 

 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  46  
 

องค์ประกอบสาํคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ม ี3 ประการ ได้แก่  

1. วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Objective) ควรเขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม (Behavioral Objective) โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาในเร่ืองต่อไปน้ี  

1.1  ความรู้ (Knowledge: K)  

1.2  ทกัษะกระบวนการ (Process: P) ทกัษะกระบวนการคิดและการปฏิบติัรวมทั้ง  

       การแสดงออก  

1.3  เจตคติ (Attitude : A) คือ ความสนใจ พอใจ รวมทั้งลกัษณะนิสัย  

2. ประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experiences) ในส่วนน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่  

2.1  เน้ือหาสาระ (Content) ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บ  

2.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้ (Process of Learning) เป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  

       ตั้งแต่ขั้นนาํ ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป  

3. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตีค่าผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลทั้งเชิง 

ปริมาณและเชิงคุณภาพจากการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หรือการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง องคป์ระกอบทั้ง 3 ขา้งตน้ปรากฏในแผนภาพต่อไปน้ี  

 
  

รูปที ่3.3 แผนภาพองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2550: 12) 

 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  47  

 

3. รปูแบบการจัดการเรียนรู้  

จากเอกสาร "การสังเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั"  

ของกรมวชิาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ไดจ้าํแนกรูปแบบการสอนเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

1. กลุ่มรูปแบบการสอนท่ีเนน้กระบวนการคิด  

2. กลุ่มรูปแบบการสอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วม  

3. กลุ่มรูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาพฤติกรรมและค่านิยม  

  

1.  รปูแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด  

      กลุ่มรูปแบบการสอนท่ีเนน้กระบวนการคิดท่ีเสนอเป็นตวัอยา่งในเอกสารของ กรมวิชาการ,  

กระทรวงศึกษาธิการ (2544) จาํนวน 20 รูปแบบ รวม 28 วิธี ไดแ้ก่  

1.1  การใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

1.2  การเรียนรู้ "ฉลาดรู้"  

1.3  การเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพความคิด  

1.4  การเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้  

1.5  การสอนโดยใชชุ้ดการสอน  

1.6  การสอนตามแนวพุทธวิธี  

1.7  การสอนตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้  

1.8  การสอนตามวธีิของเทนนีสัน  

1.9  การสอนตามหลกัการเรียนรู้ของกาเย ่ 

1.10  การสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ  

1.11  การสอนแบบกระบวนการ  

1.12  การสอนแบบโครงการ  

1.13  การสอนแบบโครงงาน  

1.14  การสอนแบบบูรณาการ  

1.15  การสอนแบบรอบรู้  

1.16  การสอนแบบศูนยก์ารเรียน  

1.17  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน  

1.18  การสอนแบบอุปนยั  

1.19  การสอนแบบนิรนยั  

1.20  การสอนรายบุคคลหรือการเรียนดว้ยตนเอง  
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2.  รปูแบบการสอนท่ีเน้นการมส่ีวนร่วม  

      รูปแบบการสอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อใหผู้เ้รียน

ทาํงานร่วมกนัได ้รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ีไดเ้สนอไวเ้ป็นตวัอยา่งจาํนวน 10 วธีิ ไดแ้ก่  

2.1  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

2.2  การสอนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม  

2.3  การสอนท่ีเนน้การเรียนแบบร่วมมือ  

2.4  การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  

2.5  การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์  

2.6  การสอนแบบซินดิเคท  

2.7  การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

2.8  การสอนแบบสเตด (STAD)  

2.9  กิจกรรมคิวซีหรือกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ (QC)  

2.10  การสอนแบบซิปปา (CIPPA)  

 

3.  รปูแบบการสอนท่ีเน้นการพฒันาพฤติกรรมและค่านิยม  

 รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาพฤติกรรมและค่านิยมเสนอไวเ้ป็นตวัอยา่งในท่ีน้ี  

    จาํนวน 7 วธีิ ไดแ้ก่  

3.1  การใชส้ถานการณ์จาํลอง  

3.2  การทาํค่านิยมใหก้ระจ่าง  

3.3  การปรับพฤติกรรม  

3.4  การสร้างเสริมลกัษณะนิสัย  

3.5  การสอนท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพ  

3.6  การสอนแบบนาฏการ  

3.7  การแสดงบทบาทสมมติ  

รายละเอียดวธีิการสอนแบบต่างๆ ระบุไวไ้นเอกสารการสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบั รูปแบบ

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของกรมวชิาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2544)  
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4. การใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้  

   ทกัษิณา เครือหงส์ (2551) ไดน้าํเสนอรายงานการวจิยัการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  

ในระบบการศึกษานั้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดถู้กนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) คอมพิวเตอร์ช่วย

จดัการเรียนการสอน (Computer Managed Instruction) มลัติมีเดีย (Multimedia) และ IT Campus เป็นตน้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) หมายถึง บทเรียนท่ีไดจ้ดักระทาํ

ไวอ้ยา่งเป็นระบบเพื่อใชก้บัคอมพิวเตอร์ โดยการ นาํเสนอเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนกบัผูเ้รียนและเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กบั คอมพิวเตอร์โดยตรงตามความสามารถ องคป์ระกอบของ CAI 

คือ เป็นการเรียนโดยใชเ้คร่ือง คอมพิวเตอร์ บทเรียนไดถู้กสร้างเตรียมไวก่้อนมีการเรียนเกิดข้ึน ผูเ้รียนมี

ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และยดึหลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

การออกแบบการสอนนิยมใชว้ธีิการ ไดแ้ก่  

1) Drill - and - Practice Method  

2) Tutorial Method  

3) Gaming Method  

4) Simulation Method  

5) Discovery Method และ  

6) Problem Solving Method  

คอมพิวเตอร์ช่วยจดัการเรียนการสอน (Computer Managed Instruction) หมายถึง การนาํเอา 

ระบบการจดัเก็บและจดักระทาํขอ้มลูดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชใ้นขบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อท่ี 

สามารถติดตามและควบคุมขบวนการการสอนและการพฒันาการสู่ความสาํเร็จ ของผูเ้รียนแต่ละคน 

ปัจจุบนันิยมนาํมาใชง้านต่อไปน้ี  

1) Computer - Based Testing  

2) Recording Keeping  

3) Computer Prescription of Media / Material / Activities  

4) Computer Scheduling, Inventorying and Budgeting  

5) Computer - Generated Materials  

6) Computer - Based Instruction Design  
 

มลัติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกบัโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการส่ือ

ความหมายโดยการผสมผสานส่ือหลายชนิด เช่น ขอ้ความ (Text) กราฟิก (Graphic) ภาพเคล่ือนไหว 

(Animation) เสียง (Sound) และวดิีทศัน์ (Video) เป็นตน้ กรณีท่ีผูไ้ชส้ามารถ ควบคุมส่ือใหน้าํเสนอออกมา 
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ตามตอ้งการไดเ้รียกวา่ มลัติมีเดียปฎิสัมพนัธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ชส้ามารถจะ

กระทาํไดโ้ดยผา่นทางแป้นพิมพ ์(Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตวัช้ี (Pointer) เป็นตน้ การใชม้ลัติมีเดียใน

ลกัษณะปฏิสัมพนัธ์จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ หรือทาํกิจกรรม รวมถึงดูส่ือต่างๆ ดว้ยตวัเองได ้ส่ือต่างๆ 

ท่ีนาํมารวมไวไ้นมลัติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทศัน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใชค้อมพิวเตอร์ 

ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในแนวทางใหม่ท่ีทาํให้คอมพิวเตอร์มีความน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ 

เป็นการเพิ่มความสนุกสนาน ในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน คุณค่ามลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน คือ เป็นส่ือ

ทางการเรียนการสอนท่ีมีขอบเขตกวา้ง เพื่อทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถตอบสนองรูปแบบของ

นกัเรียนท่ีแตกต่างกนัได ้โดยสามารถจาํลองสถานการณ์ของวิชาต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงก่อนการลงมือปฏิบติัจริง สามารถทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได ้อาจกล่าวไดว้่า

การพฒันา การทางดา้นส่ือและเทคโนโลยีทาํให้เกิด การเปล่ียนแปลงในดา้น การเรียนของผูเ้รียนและดา้น

การสอน ของผูส้อนดว้ย อนาคตเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน (Future Technology of Instruction) จะมี

รูปแบบดงัน้ี  

1) การเรียนจะเน้นพฒันาการเป็นรายบุคคลมากข้ึน เน่ืองจากมีส่ือการเรียนและเปิดโอกาส ให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความตอ้งการ ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนมากข้ึน วิธีการเรียน (Learning 

Styles) ของแต่ละคนข้ึนอยูก่บับุคลิกลกัษณะและนิสัยของผูเ้รียนซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู้ และการตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ทางการเรียน  

2) การเรียนการสอนจะผ่านเคร่ืองช่วยสอนและผูช้าํนาญเฉพาะดา้นมากข้ึน การผลิตซอฟต์แวร์

เพื่อใชท้างการศึกษาจะทาํให้เคร่ืองช่วยสอนทาํหนา้ท่ีแทนครู เคร่ืองช่วยสอนเป็นผลรวมของการใชเ้คร่ือง

คอมพิวเตอร์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนให้กับผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วม(Instruction) 

สามารถโตต้อบกบัเคร่ืองช่วยสอนหรือสมองกล (Artificial Intelligence) ซ่ึงทาํหน้าท่ีเสมือนครู เพื่อน

นกัเรียน ผูค้วบคุมและอ่ืนๆ  

3) ผูเ้รียนจะใชอุ้ปกรณ์การเรียนท่ีเป็นผลผลิตของเทคโนโลย ีการพฒันาเทคโนโลยทีาํใหมี้ผูใ้ช้

เทคโนโลยมีากข้ึน  

4) แนวความคิดของเทคโนโลยใีนรูปของส่ิงผลิตจะเป็นรูปของเทคโนโลยทีางระบบแนวทางใน

การเรียนการสอนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ  

5) มีการเช่ือมโยงความสามารถทางสมองของมนุษยก์บัเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี ซ่ึงอาจจะมีทั้ง

ช่วยเพิ่มพื้นท่ีในการจาํถ่ายทอดระบบการทาํงานของสมองผา่นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน โดยอาจรวมไปถึงการ

ควบคุมการทาํงานดว้ย การพฒันาอาจเร่ิมจากผูพ้ิการแลว้พฒันาไปใชก้บัคนทัว่ไปได ้ในประเทศท่ีพฒันา

แลว้การสร้างเทคโนโลยมีีความสาํคญัยิง่ เป็นตวักาํหนดความเจริญทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของ

ประเทศไดใ้นอนาคต  
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 1. วัตถปุระสงค์ของการวัดและประเมนิผล  

1.  เพื่อวนิิจฉยัความรู้ความสามารถ ทกัษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

ของผูเ้รียน และเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

2.  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบัใหแ้ก่ตวัผูเ้รียนวา่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด  

3.  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดบัพฒันาการของการเรียนรู้  

  

2. วิธีการวัดผลและประเมนิผล  

จากเอกสารประกอบ การบรรยายของสาํนกัทะเบียนและ วดั ผล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

(สุพิมพ ์ศรีพนัธ์วรสกุล,2552) ไดอ้ธิบายการวดัและประเมินผล ไวด้งัน้ี  
 

การวัดและประเมนิผล ประกอบด้วย  

1. การประเมินผลยอ่ย  

เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ซ่ึงจะประเมินหลงัจากจบบทเรียนหรือ    

ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

2. การประเมินผลรวม 

เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเรียนแลว้มีความรู้เพิ่มมากนอ้ยเพียงใด 

การวดั  หมายถึง การกาํหนดตวัเลขอยา่งมีกฎเกณฑโ์ดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ  

การประเมิน หมายถึง การตดัสินคุณค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 

จึงสรุปไดว้า่ การประเมิน = การวดั + การตัดสินคุณค่า  

 

การวัดพฤติกรรมการเรียนรู้  

เบนจามิน บลูม (1950) กาํหนดเกณฑก์ารวดัไวด้งัน้ี  

1. ความรู้ ความจาํ  

2. ความเขา้ใจ  

3. การนาํไปใช ้ 

4. การวเิคราะห์  

5. การสังเคราะห์  

6. การประเมินค่า  

ซ่ึงอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี (สุพิมพ ์ศรีพนัธ์วรสกุล, 2552)  

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  
 

 

 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  52  

 

1. ความรู้ ความจาํ (Recognition)  

         ความรู้ - ความจาํ คือความสามารถในการระลึกถึงเร่ืองราวต่างๆท่ีผา่นมาเคยมีประสบการณ์และ

สามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีบนัทึกไวอ้อกมาไดถู้กตอ้งใน 3 แบบใหญ่ๆ คือ  

• ความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง  

• ความรู้เก่ียวกบัวธีิดาํเนินการ  

• ความรู้เก่ียวกบัความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง  
 

    การวดัความรู้ความจาํ คือ การวดัการระลึก (Recall) ประสบการณ์เก่ียวกบัรายละเอียด วธีิการขอ้

ปฏิบติั ขอ้สรุป ตวัทฤษฎี  
 

   2. ความเข้าใจ (Comprehension)  

    ความเขา้ใจ คือความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ  

แปลความ หมายถึง  แปลความหมายของขอ้ความ ภาพ ตามทอ้งเร่ืองไดถู้กตอ้ง  

ตีความ  หมายถึง  จบัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงยอ่ยๆของเร่ืองนั้นจนสามารถนาํมา 

   กล่าวไดอี้กนยัหน่ึง  

ขยายความ  หมายถึง  ขยายความหมายและนยัของเร่ืองนั้นออกไปจากสภาพขอ้เทจ็จริงเดิม 

คาดคะเน พยากรณ์การวดัความเขา้ใจ คือ ถามความหมายหรือนยัท่ี

ซ่อนเร้น เช่น ใหย้กตวัอยา่งตามความหมาย เปรียบเทียบความหมาย 

คาดคะเนสถานการณ์เร่ืองราวจากรายละเอียดหรือขอ้มูล  

 

3. การนาํไปใช้ (Application)  

    การนาํไปใช ้ คือความสามารถในการนาํความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมไปแกป็้ญหาหรือพลิกแพลงใชใ้น 

สถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ทาํนองนั้นได ้ตวัอยา่งลกัษณะของคาํถาม เช่น  

• ตอ้งเป็นเร่ืองราวใหม่ท่ีนกัศึกษาไม่คุน้เคย  

• คาํถามตอ้งซ่อนเง่ือนใหเ้กิดปัญหา  

• ตวัคาํถามจะตอ้งเก่ียวพนัระหวา่งหลกัวชิา และการคิดคาํตอบจะตอ้งมีลกัษณะท่ีใหเ้อก 

                  หลกัวชิาท่ีเหมาะสม กบัเร่ืองนั้นๆ  
 

การวดั การนาํไปใช ้ คือ การประยกุตห์ลกัวชิา กฎ ทฤษฎี วธีิการ เพื่ออธิบายเร่ืองราวหรือ 

ปรากฏการณ์ท่ีแปลกใหม่ การหาผลลพัธ์ การคาํนวณ เลือกวธีิการ เลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะกบัสถานการณ์  

แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง หรือในชีวติประจาํวนั  
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4. การวิเคราะห์ (Analysis)  

    การวเิคราะห์ คือความสามารถในการแยกแยะส่วนประกอบของเร่ืองราว แลว้สกดัใหเ้ห็น 

ความสัมพนัธ์ ความสาํคญั และหลกัการของเร่ืองราว เพื่อคน้หาส่ิงท่ีซ่อนอยูใ่นเร่ืองราวนั้น ความต่าง    

ความเขา้ใจ เนน้ความสามารถในการจบัความหมายของเร่ืองราวการนาํไปใช ้ เนน้การนาํกฎ หลกัการ และ

ทฤษฎีมาใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่  

การวดัการวเิคราะห์ คือถามสาเหตุ เหตุผล ท่ีมาของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวเปรียบเทียบ

องคป์ระกอบปัจจยั เพื่อหาลกัษณะเด่น ขอ้บกพร่อง  

ถามความสัมพนัธ์ของเหตุและผล คน้หา สรุปแนวคิด หลกัการท่ียดึถือตวัอยา่งการวดัการ

วเิคราะห์  เช่น     

• ขอ้ความน้ีผูเ้ขียนมีความมุ่งหมายอยา่งไร  

• มนุษยก์บัสังคมสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  

• การตดัสินคดีน้ียดึกฎหมายประเภทใด  

5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  

การสังเคราะห์คือความสามารถในการรวบรวมวตัถุส่ิงของ ขอ้เท็จจริง หรือความคิดเห็น ตั้งแต่ 

2 ชนิด หรือ 2 เร่ืองข้ึนไปเขา้ดว้ยกนัแลว้สร้างใหเ้ป็นส่ิงใหม่ แตกต่างไปจากส่วนประกอบ เดิมลกัษณะ

คาํถามมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ การสังเคราะห์ขอ้ความ สังเคราะห์แผนงาน และสังเคราะห์ ความสัมพนัธ์  

ตวัอยา่งการวดัการสังเคราะห์ไดแ้ก่  

• สังเคราะห์ขอ้ความ เช่น สามารถแต่งโคลงได ้1 บท  

• สังเคราะห์แผนงาน เช่น จากขอ้เทจ็จริงน้ีท่านจะวินิจฉยัอยา่งไร  

• สังเคราะห์ความสัมพนัธ์ เช่น A+2 = B+3 สรุปไดว้า่อยา่งไร (A มากกวา่ B)  

6. การประมาณค่า (Evaluation)  

การประเมินค่า คือความสามารถในการตีค่าต่างๆ โดยสรุปอยา่งมีหลกัเกณฑว์า่ส่ิงนั้น มีคุณค่า

ดี เลว หรือเหมาะสมอยา่งไร ลกัษณะคาํถามมี 2 ชนิด คือ  

6.1 ประเมินโดยใชเ้กณฑภ์ายใน    :  ใชเ้น้ือหาเร่ืองราวท่ีเรียนมาเป็นเกณฑพ์ิจารณา  

       ความหมาะสม ความถูกตอ้ง ความสมเหตุสมผล  

6.2 ประเมินโดยใชเ้กณฑภ์ายนอก  :  นาํคุณธรรม ค่านิยม หรือเกณฑต่์างๆ ท่ีสังคมยอมรับ  

  มาเป็นมาตรฐานในการตีความ  
 
 

 ตัวอย่าง การวดัการประเมินค่าการตดัสินคุณค่า-วจิารณ์โดยใหเ้หตุผล  

งานวจิยัเร่ืองน้ีดีหรือไม่  

การเรียกร้องของชาวนาสมควรหรือไม่  

จากเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ขุนชา้งเป็นคนดีหรือไม่ เพราะเหตุใด  

สมมุติฐานดีกวา่การเดา ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด  
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 3. การวัดและประเมนิผลจากสภาพจริง  

เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลสะทอ้นถึงผลการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงของผูเ้รียน และครอบคลุม 

จุดมุ่งหมายจากการวดัและประเมินผลทั้ง 3 ดา้น คือ  

• พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  

• จิตพิสัย   (Affective Domain)  

• ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)  

ซ่ึงการวดัและประเมินผลดา้นพุทธิพิสัยจะวดัการสังเคราะห์และการประเมินค่าดงัท่ีไดก้ล่าว

มาแลว้ ส่วนจิตพิสัยมีลาํดบัพฒันาการตั้งแต่การรับรู้ การตอบสนอง การสร้างคุณค่า การจดัระบบและการ

สร้างลกัษณะนิสัย และในดา้นทกัษะพิสัย คือการวดัทางทกัษะหรือการฝึกปฏิบติัต่างๆ จุดมุ่งหมายของการ

วดัและประเมินผล ทั้ง 3 ดา้น จะตอ้งดาํเนินไปพร้อม ๆ กนั และเป็นการวดัและประเมินผลจากสภาพจริง 

(Authentic Assessment)  

จากหนงัสือคู่มือการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราช

มงคลอีสาน (2551: 71-76) ไดส้รุปลกัษณะสาํคญัของการวดัและประเมินผลจากสภาพจริงไวด้งัน้ี  

 

ลักษณะสาํคัญของการวัดและประเมนิผลจากสภาพจริง  

1. การวดัและประเมินผลจากสภาพจริงมีลกัษณะท่ีสําคญั คือ ใชว้ิธีการประเมินกระบวนการคิดท่ี

ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู ้เ รียนในด้านของผู ้ผลิตและ

กระบวนการท่ีไดผ้ลผลิตมากกวา่ท่ีจะประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถจดจาํความรู้อะไรไดบ้า้ง  

2. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพื่อวินิจฉัยผูเ้รียนในส่วนท่ีควรส่งเสริมและ ส่วนท่ี

ควรจะแกไ้ขปรับปรุง เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพตามความสามารถความสนใจ

และความตอ้งการของแต่ละบุคคล  

3. เป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของ

เพื่อนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัตวัเอง เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถพฒันาตนเองได ้ 

4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวาง

แผนการสอนของผูส้อนวา่สามารถตอบสนองความสามารถความสนใจ และความตอ้งการของ

ผูเ้รียนแต่ละบุคคลไดห้รือไม่  

5. ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนไปสู่ชีวติจริงได ้ 

6. ประเมินดา้นต่างๆ ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  
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 แนวดาํเนินการในการประเมนิตามสภาพจริง  

จากเอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษาของ  

รศ.ดร.ไพศาล หวงัพานิช (2552) ไดไหแ้นวดาํเนินการในการประเมินตามสภาพจริง ไวด้งัน้ี  

1. ยดึการประเมินตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (หมวด 4 มาตรา 26) "ใหส้ถานศึกษา จดัการ  

ประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียนการ

ร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ของแต่ละระดบั 

และรูปแบบการศึกษา"  

2. การประเมินตามสภาพจริงเป็นวธีิการประเมินท่ีเหมาะกบักระบวนการเรียนการสอน แบบ  

"การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)" หรือ "การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็น สาํคญั" ซ่ึงเป็นวธีิการ

เรียนรู้ท่ีเนน้กิจกรรม, การปฏิบติัจริง, การสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือใชว้ธีิการสอนอยา่งหลากหลาย 

เช่น  

• การบรรยาย  

• การสาธิต  

• การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

• การวเิคราะห์ Case (PBL: Problem Based Learning)  

• ทดลอง (Lab): พื้นฐาน, Round Station  

• ฝึกสังเกต, อ่าน - แปลความหมายขอ้มูล  

• ปฏิบติัในสถานการณ์จริง: สังเกต, ผูช่้วย, ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุมและปฏิบติัดว้ยตนเอง  

• การอบรม สอดแทรกจริยธรรมวชิาชีพ  

• ฯลฯ  

3. การประเมินตามสภาพจริงเนน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ก่อนการตดัสินใจ หรือ ตอ้งรู้จกัส่ิงท่ี 

จะประเมินหรือคนท่ีถูกประเมินอยา่งแทจ้ริง จึงตอ้งอาศยัความใกล ้ความพยายาม ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง

เพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรใหค้วามสาํคญักบั "กระบวนการ เรียนรู้ (Learning Process) 

และผลปฏิบติั (Performance)" เป็นพิเศษ หรือเนน้ "ทาํอะไร ไดม้ากกวา่รู้อะไร"  

4. การประเมินตามสภาพจริงท่ีมีประสิทธิภาพควรดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและชดัเจน  

(Systematic and Objective Process) โดยแนวคิดดาํเนินการหลกัคือ  

4.1 กาํหนดส่ิงท่ีจะประเมิน ตอ้งประเมินพฤติกรรม ความสามารถ และคุณลกัษณะ ดา้น

ใดบา้ง และจะประเมินแต่ละดา้นเหล่านั้นมากนอ้ยเพียงใด  

4.2 กาํหนดวธีิการ/เคร่ืองมือประเมิน จะประเมินดว้ยวธีิการใด หรือใชเ้คร่ืองมือชนิดใด  

4.3 กาํหนดวธีิการดาํเนินการประเมิน จะประเมินแต่ละดา้นเม่ือใด ท่ีไหน ก่ีคร้ัง  

ใครเป็นผูป้ระเมิน  
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4.4 ดาํเนินการจดัทาํรายละเอียดการดาํเนินการพร้อมทั้งสร้างเคร่ืองมือประเมินอยา่งมีคุณภาพ

ทั้งในดา้น Validity และ Reliability  

4.5  ดาํเนินการประเมิน สรุปผลและใชผ้ลการประเมิน  

 

  

  

 

 

ตัวอย่างการสร้างกรอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

  

กรอบการประเมินผลการเรียนรู้* 

 

ช่ือรายวชิา..................................................................... 
 

  

คุณลกัษณะ/ศักยภาพ/ 

พฤติกรรม 

นํา้หนัก 

 

วธีิประเมิน 

 

แนวการประเมิน 

 

1. ความรู้ตามหลกัสูตร/สาระ 60.00% ทดสอบ 20% สอบกลางภา 

   30% สอบปลายภาค 

   10% แบบฝึกหดั/ความกา้วหนา้ 

2. พฤติกรรมการเรียน 20.00% 

 

สังเกต 

 

10% พฤติกรรมระหวา่งเรียน 

10% พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

        (ใหค้ะแนนแบบ Rubric Score)** 

 

3. ทกัษะการปฏิบติั 

 

20.00% 

 

ตรวจผลงาน 

 

 

 

  * ผูส้อน/หมวดวชิา/ภาคเป็นผูก้าํหนด  

- แปรเปล่ียนตามรายวชิาหรือสาระการเรียนรู้  

- นํ้าหนกัท่ีกาํหนดยดึตามความสาํคญัหรือจุดเนน้ของผูส้อน  

** การใหค้ะแนนแบบแตกต่างลดหลัน่ตามคุณภาพ/ส่ิงท่ีปรากฏ  
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วิธีการวัดและประเมนิผล  

เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลไดส้ะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน ผลการประเมิน อาจจะ 

ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลและวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  

2. ช้ินงาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการ  

3. การสัมภาษณ์  

4. บนัทึกของผูเ้รียน  

5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและครู  

6. การวดัและประเมินผลภาคปฏิบติั (Practical Assessment)  

7. การวดัและประเมินผลดา้นความสามารถ (Performance Assessment)  

8. แฟ้มผลงาน (Portfolio)  

9. การประเมินตนเอง  

10. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน  

11. การประเมินกลุ่ม  

12. การประเมินโดยใชแ้บบทดสอบทั้งแบบอตันยัและแบบปรนยั  

 

 
 

 ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมนิผล  
1.  การสังเกต (Observe)  

การสังเกตทาํใหส้ามารถเรียนรู้เร่ืองราวของผูเ้รียนแต่ละคนได ้แต่การสังเกตท่ีไม่ได ้เตรียมการ

ในรายละเอียดต่างๆ หรือใชว้ิธีการท่ีไม่ดีก็จะทาํใหข้าดความเช่ือมัน่ได ้การใชว้ธีิการสังเกต โดยตรงทาํให้

ไดข้อ้มูลท่ีดี และในการสังเกตจะตอ้งเลือกวา่จะสังเกตตามกรอบท่ีกาํหนดไว ้หรือ ไม่ตอ้ง13กรอบ จากการ 

ศึกษาวจิยัของทกัษิณา เครือหงส์ (2549) ไดเ้สนอแนะแบบสังเกต พฤติกรรมผูเ้รียน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เกณฑ์ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช ้1 หมายถึง ปรับปรุง  

 พฤติกรรมทีแ่สดงออก  

 

ผู้เรียน 

1 

ตั้งใจ

ฟัง

ผูส้อน 

2. 

รับฟังคาํ 

แนะนาํ

ของ

เพ่ือน 

3. 

ทาํงานท่ี

ตนเอง

รับผดิ 

ชอบ 

4. 

ตั้ง

คาํถาม

ในชั้น

เรียน 

5. 

ใหค้าํ 

แนะนาํ

เพ่ือน 

 

6. 

ร่วม

ตอบ

คาํถาม 

 

7. 

ทาํงาน

เสร็จ

ทนัเวลา 

 

8. 

พยายาม

ปรับปรุง

แกไ้ข

งาน 

9. 

ส่ง 

ผลงาน

ครบถว้น 

ถูกตอ้ง 

 

รวม 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

  

2. การสัมภาษณ์ (Interview)  

     การสัมภาษณ์เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดทาํให้รู้วา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในตอนท่ีไม่ไดส้ังเกตดว้ยตวัเอง

นั้นเป็นอยา่งไร การสัมภาษณ์สามารถใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น สัมภาษณ์ความคิดของ ผูเ้รียนเก่ียวกบั 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งท่ีอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั  

3. การวัดผลและประเมนิผลด้านความสามารถ (Performance Assessment)  

 ความสามารถของผูเ้รียนประเมินไดจ้ากการแสดงออกโดยตรงจากการทาํงานต่างๆ เป็น 

สถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้ซ่ึงเป็นของจริงหรือใกลเ้คียงกบัสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน ไดแ้กปั้ญหา 

หรือปฏิบติังานไดจ้ริงโดยประเมินจากกระบวนการทาํงาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะ ความคิดขั้นสูง และ 

ผลงานท่ีได ้ 

ลกัษณะสาํคญัของการประเมินความสามารถ คือ กาํหนดวตัถุประสงคข์องงาน วธีิการ ทาํงาน  

ผลสาํเร็จของงาน มีคาํสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบติังาน และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจนการ 

ประเมินความสามารถท่ีแสดงออกของผูเ้รียน ทาํไดห้ลายแนวทางต่างๆ กนั ข้ึนอยูก่บั สภาพแวดลอ้ม  

สภาวการณ์และความสนใจของผูเ้รียน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

3.1 มอบหมายงานให้ทาํ งานท่ีมอบหมายใหท้าํตอ้งมีความหมาย มีความสาํคญั มี

ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร เน้ือหาวชิา และชีวติจริงของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้หลาย

ดา้นในการปฏิบติังานท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการทาํงาน และการใชค้วามคิด

อยา่งลึกซ้ึง  
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3.2 การกาํหนดช้ินงาน หรืออุปกรณ์ หรือส่ิงประดิษฐใ์หผู้เ้รียนวเิคราะห์องคป์ระกอบและ

กระบวนการทาํงาน และเสนอแนวทางเพื่อพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน  

3.3 กาํหนดตัวอย่างช้ินงานให้ แลว้ใหผู้เ้รียนศึกษางานนั้น และสร้างชินงานท่ีมีลกัษณะของ

การทาํงานไดเ้หมือนหรือดีกวา่เดิม  

3.4 สร้างสถานการณ์จําลองทีสั่มพนัธ์กบัชีวติจริงของผูเ้รียน โดยกาํหนดสถานการณ์แลว้ให้

ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา  

4.  การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

 การประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมงานเป็นการเก็บรวบรวมและสร้างเอกสารหลกัฐาน เก่ียวกบั 

ผลงานของผูเ้รียนท่ีบ่งบอกถึงความสาํเร็จเชิงสมรรถนะเฉพาะดา้นท่ีไดมี้การคดัสรรมาแลว้  

 แฟ้มสะสมผลงานจะแสดงใหเ้ห็นความสามารถ จุดเด่น จุดดอ้ย ความสาํเร็จและ พฒันาการ

ของผูเ้รียน เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกใหท้ราบวา่ผูเ้รียนอยูต่รงไหน ขั้นไหนและกาํลงัเดินทางไปทางไหน เป็นการ

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกดว้ยตนเอง รู้จกัและเขา้ใจหลกัเกณฑข์อง ผลงานท่ีดีเป็นอยา่งไร  

5.  การประเมินโดยกลุ่มเพือ่น (Peer Assessment)  

  เป็นการตดัสินใจโดยใหก้ลุ่มเพื่อนท่ีทาํงานร่วมดว้ย เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณา เช่น  

• ความคิดสร้างสรรค ์ 

• การช่วยเหลือกลุ่ม  

• ความสามารถในการท่ีจะทาํงานใหเ้สร็จตามกาํหนดเวลา  

 เกณฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ การคน้ควา้ การรวบรวมขอ้มูล การเขียนรายงาน การนาํเสนอส่ิงท่ีคน้พบ  

6.  การประเมินกลุ่ม (Group Assessment)  

 ความสามารถท่ีจะทาํงานในฐานะสมาชิกผูมี้ประสิทธิภาพของกลุ่ม ถือเป็นทกัษะท่ีสาํคญั  

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ทุกกลุ่มวชิาจะตอ้งเนน้ย ํ้าการทาํงานเป็นกลุ่ม มีการจดัความ

พร้อมอยา่งมีคุณภาพ และมีการประเมินผลท่ีละเอียดรอบคอบ การทาํงานกลุ่มของ ผูเ้รียนจะมีคุณภาพ

สูงสุด รวมทั้งใหค้วามสนุกสนาน เพลิดเพลิน เม่ือมีการปฏิบติัดงัน้ี  

6.1 จดับรรยากาศการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม  

6.2 แจง้กาํหนดการประเมินผลใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อการเตรียมความพร้อม  

6.3 กาํหนดค่าของคะแนนให้เหมาะสมไม่ควรมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป  

6.4 แจง้เกณฑก์ารประเมินผลและบอกเกณฑบ์างส่วนใหพ้ร้อมทั้งใหผู้เ้รียนเพิ่มเติม  

 เกณฑข์องตนเองไดจึ้งค่อยตดัสินใจวา่แต่ละเกณฑจ์ะใหค้ะแนนอยา่งไร  

6.5 จดัเวลาใหผู้เ้รียนไดมี้การสาํรวจวา่คุม้ค่าแก่การเรียน หรือไม่เป็นการใหผู้เ้รียน  

 ไดว้เิคราะห์ผลสาํเร็จของตนเอง มีเวลาแยกแยะวา่ยงัมีจุดใดท่ีน่าจะทาํใหไ้ดดี้ยิง่ขน  
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6.6 ผูส้อนตอ้งมัน่ใจวา่ ส่ิงท่ีจะประเมิน คือ ผลผลิตจากงานของกลุ่มหรือประเมินผล 

 กระบวนการทาํงาน ซ่ึงกระบวนการและผลผลิตมีแนวทางการประเมินท่ีแตกต่างกนั    

 ในการทาํกิจกรรมกลุ่ม บางกิจกรรมใชก้ารประเมินผลผลิต แต่บางกิจกรรมอาจใชเ้พื่อการ

ประเมินผล กระบวนการปฏิบติัเท่าน้ี  

6.7 ควรมีการระมดัระวงัเก่ียวกบัการประเมินงานกลุ่มเป็นรายบุคคล เพราะจะนาํไปสู่ความ  

 ไม่เขา้ใจ จึงตอ้งมีการแจง้เกณฑใ์หท้ราบล่วงหนา้ มีการอภิปราย มีขอ้ตกลง ตั้งแต่แรกเร่ิม

ลงมือปฏิบติักิจกรรม การประเมินผลบุคคลควรจะทาํต่อเม่ือผูเ้รียนทั้งกลุ่มไดรั้บการ

พฒันา ความมัน่ใจและความเช่ือถือ  

6.8 พิจารณาวธีิการจดักลุ่ม จะให้ผูเ้รียนเลือกเขา้กลุ่มเองหรือไม่ (มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกเขา้กลุ่ม

เก่ง) หรือจะใชก้ารสุ่มจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่ม เพื่อใหค้ละความสามารถในกลุ่ม (วธีิน้ีจะไดผ้ลดี

สาํหรับงานท่ีใชเ้กณฑว์ดัยอ่ยๆ ซ่ึงอาจมีการหมุนเวยีนสมาชิกกลุ่ม) หรือผูส้อนตอ้งการ

จดัผูเ้รียนใหส้มดุลทุกกลุ่ม เพื่อคละประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของ

ผูเ้รียน วธีิการน้ีมีประโยชน์เพื่อจดัการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งมีคุณภาพแต่ตอ้งการทกัษะ

การประสานงานท่ีสูงมากในการจดัการ  

  7.  การประเมินตนเอง (Self Assessment)  

 ในการเสนอผลงาน   ผูส้อนควรฝึกใหผู้เ้รียนมีการประเมินตนเอง ทั้งดา้นความคิดและดา้น 

ความรู้สึก โดยใหผู้เ้รียนไดพู้ดถึงงานของตน มีขั้นตอนกระบวนการทาํอยา่งไร มีจุดบกพร่อง จุดดีตรงไหน 

ผูเ้รียนไดค้วามรู้อะไรบา้ง และผูเ้รียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่องานท่ีทาํ ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสใหเ้พื่อนๆ 

ไดมี้การวพิากษว์จิารณ์งานของผูเ้รียนอนัจะนาํไปสู่ความภูมิใจ  

 8.  การเขียนรายงาน (Self-Report)  

  เป็นการใหผู้เ้รียนเขียนรายงานเก่ียวกบัความสามารถหรือพฤติกรรมของตนเอง เพื่อฝึกการ

สรุปผลและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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 การพฒันาบุคลากร โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจยั ปฏิบติังานบริการ

วิชาการ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การแลกเปล่ียนอาจารยห์รือนกัวิชาการ หรือการอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด และ 

 การพฒันาผูบ้ริหาร เพื่อพนูความรู้ ประสบการณ์วชิาชีพ ใหเ้กิดความเช่ียวชาญชั้นสูง ทั้งการเพิ่ม

คุณวฒิุการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือการไปปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด 

 ทั้งน้ีหากไดรั้บการมอบหมายให้ไปปฏิบติัภารกิจแล้ว ตอ้งจดัทาํรายงานการฏิบติั รายงานต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัสายงานเพื่อแจง้ให้กบัมหาวิทยาลยัทราบและจดัทาํรายงานการพฒันาบุคลากร

ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาบคุลากร 
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แบบรายงานการฝึกอบรม/การสมัมนาภายนอก 
 
 
 

 

                                                                                                                                               บค. 1201 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

รายงานการฝกอบรม/การสัมมนาภายนอก 

****************************************************************************** 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

      ชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนาภายนอก……………………………………………………………… 

      แผนก/สาขา……………………………………… ฝาย/ คณะ/ สํานัก……………………………………… 

      หัวขอเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

      สถาบันท่ีจัด……………………………………………………………………………………......................... 

      วัน / เวลา………………………………………………………………………………………........................ 

      สถานท่ีจัด……………………………………………………………………………………………………………. 

      คาใชจาย……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  วัตถุประสงคของการฝกอบรม / การสัมมนา 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.  เนื้อหาสาระของการฝกอบรม / การสัมมนา  สรุปไดดังนี้ 

3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.4 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.5 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.6 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.7 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.  ประโยชนท่ีทานสามารถนํามาใชกับมหาวิทยาลัยเนช่ันได  มีดังนี้ 

4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.4 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.5 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5.  ความเห็น / ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       

ลงชื่อ………………………………………………. 

               (…………………………………….) 

      ตําแหนง………………………………………….. 

          ………../………./………… 

6.  ความเห็นของคณบดี / รองอธิการบดี / อธิการบดี 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       

ลงชื่อ……………………………………………… 

               (…………………………………….) 

      ตําแหนง………………………………………….. 

          ………../………./………… 

 

หมายเหตุ  ใหผูเขารับการฝกอบรม /สัมมนาภายนอกสงรายงานใหกับคณบดี /รองอธิการบดี /อธิการบดี             

       ท่ีอนุมัติการเขารวม  ในทันทีท่ีกลับจากการฝกอบรม/สัมมนา  เมื่อคณบด/ีรองอธิการบดี /อธิการบดี   

     ไดใหความเห็นแลวใหสงรายงานน้ีไปเก็บไวท่ี  แผนกทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเขาแฟมประวัติบุคลากร 

     ของผูเขารวมตอไป 
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ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน   

ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
_____________________________ 

 

  อาศัยอํ าน าจตามมาตรา  ๒๔(๕ )  และมาตรา  ๔๘  แห่ งพระ ราชบัญญัติ

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  คณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใหด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการ ไวด้งัน้ี 

 ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษาและเอกสารแนบทา้ยระเบยีบคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนให้

ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใหด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการ (ฉบบัที ่

๒)พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหใ้ชร้ะเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษาน้ีแทน 

ขอ้ ๒  ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 

หมวดท่ี ๑ 

บททัว่ไป 
_________________                                   

 

 ขอ้ ๓ ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใหด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐”  

 ขอ้ ๔ ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษารกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี  

ในกรณีทีเ่กดิปญัหาจากการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยั และ

ใหค้าํวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีสุ่ด 

 ขอ้ ๕ ในระเบยีบน้ี  

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ย 

การศกึษาแห่งชาต ิ

การขอตาํแหน่งทางวิชาการ 
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  “คณาจารย”์ หมายความว่า ศาสตราจารย ์ศาสตราจารยพ์เิศษ  รองศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารยพ์เิศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ  อาจารย ์และอาจารยพ์เิศษ 

ซึง่ทาํหน้าทีห่ลกัทางดา้นการสอนและวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

  “คณาจารยป์ระจาํ” หมายความว่า ผูท้ี่ปฏบิตังิานประจาํทําหน้าทีด่า้นการสอน การวจิยั

และการใหบ้รกิารทางวชิาการของสถาบนั 

  “คณาจารยพ์เิศษ” หมายความว่า ผูท้ีป่ฏบิตังิานในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนทีท่ําหน้าที่

ดา้นการสอนและการวจิยั แต่มไิดอ้ยูป่ระจาํทีส่ถาบนั 

 

  “สถาบนั”  หมายความว่า สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแต่ละแห่ง ตามกฎหมายว่าด้วย

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

  “ตําแหน่งทางวชิาการ” หมายความว่า ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ 

และศาสตราจารย ์รวมถงึผู้ช่วยศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษ

ดว้ย  

 

หมวดท่ี ๒ 

การแต่งตัง้คณาจารยป์ระจาํให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
_____________________________ 

 

 ขอ้ ๖   การพิจารณาแต่งตัง้คณาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ให้ถือคุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ ตามที่

กําหนดในระเบยีบน้ี 

  การพจิารณาแต่งตัง้ในวรรคแรกกระทาํได ้๒ วธิ ีคอื การแต่งตัง้โดยวธิปีกต ิและการ

แต่งตัง้โดยวธิพีเิศษ 

 

 ขอ้ ๗   การแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํใหด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการโดยวธิปีกตใิหด้ําเนินการดงัน้ี 

  ๗.๑  การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   

   ๗.๑.๑ คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง  

   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าดํารงตําแหน่ง

อาจารยแ์ละไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าเก้าปี หรอื 

   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าดํารงตําแหน่ง

อาจารยแ์ละไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี  หรอื 

   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าดํารงตําแหน่ง

อาจารยแ์ละไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี  
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  กรณีที่ได้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําและทําการสอนประจําวชิาใดวชิาหน่ึงในสถาบนั 

อุดมศกึษาของรฐัหรอืเอกชนแห่งอื่นอยู่  เมื่อได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นอาจารยป์ระจําในสถาบนัที่จะแต่งตัง้ให้

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย ์จะนับระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์ประจําในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นนัน้ รวมเป็น

ระยะเวลาปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งในการพจิารณาแต่งตัง้ตําแหน่งทางวชิาการโดยคํานวณเวลาทําการสอน

ดงักล่าวใหเ้ตม็เวลากไ็ด ้
 

 กรณีที่เคยดํารงตําแหน่งอาจารย์พเิศษในสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัหรอืเอกชน และ         

ได้ทําการสอนประจําวชิาใดวชิาหน่ึงซึ่งเทยีบค่าได้ไม่น้อยกว่าสองหน่วยกิต ตามระบบทวภิาค เมื่อ

ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นอาจารยป์ระจําในสถาบนัที่จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย ์จะนับระยะเวลา

ระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษนัน้รวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ในการพิจารณาแต่งตัง้

ตําแหน่งทางวชิาการ โดยคาํนวณเวลาทาํการสอนดงักล่าวใหส้ามในสีข่องเวลาทีท่ําการสอนกไ็ด ้
 

  ในกรณีที่อาจารย์ได้รบัวุฒเิพิม่ขึ้น ให้นับเวลาการปฏบิตัิหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์

ประจําก่อนและหลังได้รบัวุฒเิพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตัง้ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตาม

อตัราส่วนของระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ ๗.๑.๑ 

   ๗.๑.๒  ผลการสอน มีชัว่โมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง ที่กําหนดไว้ใน

หลกัสูตรของสถาบนัและมคีวามชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลติขึ้นตาม

ภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการได้ทําการสอนหลายวชิาซึ่งแต่ละวชิานัน้มี

ผูส้อนรว่มกนั  หลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหวัขอ้ทีผู่ข้อกําหนดตําแหน่งเป็น

ผู้สอน ซึ่งมคีุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการ

พจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดในขอ้บงัคบัของสภา

สถาบนั 

   ๗.๑.๓  ผลงานทางวชิาการ ประกอบดว้ยผลงาน  ต่อไปน้ี 

    (๑)  ๑.๑ ผลงานวจิยัซึง่มคีุณภาพด ีและไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการกําหนด  ทัง้น้ี ไมน่ับงานวจิยัทีท่ําเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอื

ประกาศนียบตัรใด ๆ หรอื 

          ๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึง่มคีุณภาพด ี 

และ 

    (๒)  ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หนงัสอื หรอืบทความทาง

วชิาการ  ซึง่มคีณุภาพด ีและไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด 

   ๗.๑.๔  จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ   ในการพจิารณากําหนด

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยต์อ้งคาํนึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงัน้ี 

(๑) ต้องมคีวามซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็น

ผลงานของตนและไม่ลอกเลยีนผลงานของผู้อื่น รวมทัง้ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดยีวกันไป

เผยแพรใ่นวารสารวชิาการมากกว่าหน่ึงฉบบั ในลกัษณะทีจ่ะทาํใหเ้ขา้ใจผดิว่าเป็นผลงานใหม ่
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          (๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล              

ทีนํ่ามาใชใ้นผลงานทางวชิาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้  

           (๓) ตอ้งไมค่าํนึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลยหรอืละเมดิสทิธิ

ส่วนบุคคลของผูอ้ื่นและสทิธมินุษยชน  

          (๔) ผลงานทางวชิาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลกัวชิาการ

เป็นเกณฑ ์ไม่มอีคตมิาเกี่ยวขอ้ง และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบีย่งเบนผลการวจิยัโดย

หวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืต้องการสรา้งความเสยีหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ              

ไมข่ยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 

                (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย

กฎหมาย 
 

  ๗.๒  การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์    

   ๗.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสามปี 

   ๗.๒.๒ ผลการสอน  มชีัว่โมงสอนประจําวชิาหน่ึงวชิาใดที่กําหนดไว้ใน

หลกัสตูรของสถาบนั และมคีวามชาํนาญพเิศษในการสอน และเสนอเอกสารคาํสอนทีผ่ลติขึน้ตามภาระ

งานสอน ในกรณีทีผู่้ขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการไดท้ําการสอนหลายวชิาซึ่งแต่ละวชิานัน้มผีู้สอน

ร่วมกัน  หลายคน จะต้องเสนอเอกสารคําสอนในทุกหวัข้อที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมี

คุณภาพด ีและไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้ โดยผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่ง

ทางวชิาการประจาํสถาบนัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั  

   ๗.๒.๓ ผลงานทางวชิาการ ประกอบดว้ยผลงาน ต่อไปน้ี  

    (๑)  ๑.๑ ผลงานวจิยัซึง่มคีุณภาพด ีและไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการกําหนด  ทัง้น้ี ไมน่ับงานวจิยัทีท่ําเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอื

ประกาศนียบตัรใด ๆ หรอื 

          ๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึง่มคีุณภาพด ี 

และ 

    (๒)  ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง  ตาํรา หรอืหนงัสอื  ซึง่มคีุณภาพด ี

และไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด 

    ผลงานทางวชิาการตามขอ้ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒)  ตอ้งไมซ่ํ้ากบัผลงานทีไ่ด้

เคยใชส้าํหรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้  ทัง้น้ี จะตอ้งมผีลงานทางวชิาการที่

เพิม่ขึน้หลงัจากไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยด์ว้ย 

   ๗.๒.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ใน        

ขอ้ ๗.๑.๔  
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  ๗.๓  การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารย ์   

              ๗.๓.๑  คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง  ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏบิตัิ

หน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี  

            ๗.๓.๒  ผลการสอน  มชีัว่โมงสอนประจําวชิาหน่ึงวชิาใดที่กําหนดไว้ใน

หลกัสตูรของสถาบนั และมคีวามเชีย่วชาญในการสอน โดยผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการพจิารณา

ตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั 

๗.๓.๓  ผลงานทางวชิาการ  ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ้๒ แบบ 

ดงัน้ี 

             แบบที ่๑   ประกอบดว้ยผลงาน ดงัต่อไปน้ี 

        (๑)  ๑.๑ ผลงานวจิยัซึ่งมคีุณภาพดมีาก และไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการกําหนด ทัง้ น้ี  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรใด ๆ หรอื  

           ๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึง่มคีุณภาพดมีาก 

         และ 

         (๒)  ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบัการ

เผยแพรต่ามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด  

             แบบที ่๒   ประกอบดว้ยผลงาน ดงัต่อไปน้ี 

         (๑)  ผลงานวิจยัที่มีคุณภาพดีเด่น ซึ่งได้รบัการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด  ทัง้ น้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรใดๆ หรอื  

         (๒)  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ทีม่คีุณภาพอยูใ่นระดบัดเีด่น หรอื 

          (๓)  ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รบัการ

เผยแพรต่ามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด   
 

    ผลงานทางวชิาการตามขอ้ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซํ้ากบัผลงานทีไ่ด้

เคยใชส้าํหรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารยม์าแลว้  ทัง้น้ี จะต้องมี

ผลงานทางวชิาการทีเ่พิม่ขึน้หลงัจากไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารยด์ว้ย  

   ๗.๓.๔  จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด

ตําแหน่งศาสตราจารยต์อ้งคาํนึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ ๗.๑.๔  
 

 ข้อ ๘  วิธีการแต่งตัง้คณาจารย์ประจําเข้าสู่ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์             

และศาสตราจารยโ์ดยวธิปีกต ิใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

    ๘.๑  การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์

     ๘.๑.๑  ใหค้ณะวชิาเสนอชื่อผูม้คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑต่์อคณะกรรมการ

พจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนั ตามแบบคําขอรบัการพจิารณากําหนดตําแหน่งทาง

วชิาการทีค่ณะกรรมการกําหนด พรอ้มดว้ยผลงานทางวชิาการ 
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     ๘.๑.๒  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัประเมนิ            

ผลการสอน โดยอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม 

     ๘.๑.๓  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนั แต่งตัง้

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ ซึง่มอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 

      (๑) ประธานกรรมการแต่งตัง้จากกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

วชิาการประจาํสถาบนั 

      (๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวนสามถงึหา้คน 
 

            การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ  ต้องคดัสรรจากบญัชรีายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่คณะกรรมการ

กําหนดสําหรบัสาขาวชิานัน้ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบนัที่ผู้ขอสงักดั  และมตีําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ ากว ่าตําแหน่งที ่เ สนอขอ   และกําหนดให ้ต ้อ งม กี ารประช ุมคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

โดยมกีรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมด และให้การ

ดาํเนินการอยูใ่นชัน้ความลบัทุกขัน้ตอน 
 

    ในกรณีที่มเีหตุผลหรอืความจําเป็นที่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถ

แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒจิากบญัชรีายชื่อผู้ทรงคุณวุฒไิด้  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็น    

รายๆ ไป 
 

    เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง           

ความเป็นผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้  การตดัสนิของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
 

    ๘.๑.๔  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบัน

พจิารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามข้อ ๘.๑.๓ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบนั

พจิารณาให้ความเหน็ชอบและให้อธกิารบดอีอกคําสัง่แต่งตัง้ และแจง้ให้คณะกรรมการทราบภายใน 

๓๐ วนั นับแต่วนัที่ออกคําสัง่แต่งตัง้ พรอ้มกบัสําเนาคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทํา

หน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ และแบบคาํขอ ฯ 

    คําสัง่แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการต้องระบุสาขาวชิาเชี่ยวชาญของ

ตําแหน่งทางวชิาการทีส่ ัง่แต่งตัง้นัน้ดว้ย  

 

       ๘.๒  การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารย ์

            ๘.๒.๑  ให้คณะวชิาเสนอชื่อผู้มคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ

พจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนั ตามแบบคําขอฯ ทีค่ณะกรรมการกําหนด  พรอ้มดว้ยผลงาน

ทางวชิาการ 
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            ๘.๒.๒  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัประเมนิ 

ผลการสอน  โดยอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม 

            ๘.๒.๓  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจําสถาบนัแต่งตัง้

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ ซึง่มอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 

                      (๑)  ประธานกรรมการแต่งตัง้จากกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

วชิาการประจาํสถาบนั 

                      (๒)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

     หากเสนอขอตามแบบที่ ๑ ให้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวน          

สามถึงห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอ

ความเหน็เบือ้งตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัพจิารณา 

                          หากเสนอขอตามแบบที่ ๒ ให้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวน           

ห้าคน พจิารณาผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ เพื่อเสนอความเห็น

เบือ้งตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัพจิารณา  

      การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคดัสรรจากบญัชรีายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่คณะกรรมการ

กําหนดสําหรบัสาขาวชิานัน้ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบนัที่ผู้ขอสงักดั  และมตีําแหน่งทาง

วชิาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งทีเ่สนอขอ และกําหนดใหต้้องมกีารประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อ

ทําหน้าที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒมิาประชุมไมน้่อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด และใหก้ารดําเนินการอยู่ในชัน้

ความลบัทุกขัน้ตอน 

         ในกรณีที่มเีหตุผลหรอืความจําเป็นที่สถาบนัไม่สามารถแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒจิาก

บญัชรีายชื่อผูท้รงคุณวุฒไิด ้ใหข้อความเหน็ชอบจากคณะกรรมกรรมการเป็นรายๆ ไป 
 

         เกณฑ์การตดัสนิ ผลงานทางวชิาการต้องมปีรมิาณและคุณภาพที่แสดงความ         

เป็นผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ โดยแบบที่ ๑ หรอืแบบที่ ๒ การตดัสนิของที่ประชุมให้ถอืเสยีงขา้ง

มาก 

            ๘.๒.๔  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบัน

พจิารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามข้อ ๘.๒.๓ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบนั

พจิารณา 

            ๘.๒.๕  เมื่อสภาสถาบันพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการพจิารณา 
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   ๘.๒.๖  คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง

วชิาการของคณาจารยส์ถาบนัอุดมศกึษาเอกชน แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาต่างๆ  จาํนวนสามถงึ

หา้คน เป็นคณะกรรมการประเมนิผลงานทางวชิาการเพิม่เตมิอกีกไ็ด ้ทัง้น้ี การตดัสนิตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง

จากคณะกรรมการประเมนิฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงและเสนอต่อคณะกรรมการ และใหก้ารดําเนินการอยู่ในชัน้

ความลบัทุกขัน้ตอน 

            ๘.๒.๗  คณะกรรมการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการแต่งตัง้เป็นศาสตราจารย์

และใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษาดาํเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ต่อไป 
 

 ขอ้ ๙  การแต่งตัง้คณาจารยป์ระจาํใหด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการโดยวธิพีเิศษ 

       กรณีทีม่เีหตุผลและความจําเป็นอย่างยิง่ สถาบนัอาจเสนอแต่งตัง้ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรอืรองศาสตราจารย์  ซึ่งมคีุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งที่ต่างไปจากที่

กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้ (เช่น การเสนอแต่งตัง้อาจารย์

ประจําให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์โดยที่ผู้นัน้มไิด้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 

หรอืเสนอขอแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ในตําแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้

ดาํรงตําแหน่ง รองศาสตราจารย ์ หรอืการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการทีสู่งขึน้โดยเปลีย่นแปลง

สาขาวชิาเชีย่วชาญ  หรอืแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาเชี่ยวชาญทีแ่ตกต่างไปจาก

สาขาวชิาเชีย่วชาญเดมิ)  โดยใหด้าํเนินการเป็นวธิพีเิศษ 
 

  การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการโดยวธิพีเิศษ  ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

  ๙.๑ การแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวธิี

พเิศษ 

         ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวธิีการเช่นเดียวกบัการแต่งตัง้ 

ตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์โดยวธิปีกต ิโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตัง้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวนห้าคน พจิารณาผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง

วชิาการ    โดยการตดัสนิของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสีใ่นหา้เสยีง  
 

 ทัง้น้ีผลงานทางวชิาการตอ้งมปีรมิาณและคุณภาพของผลงานทางวชิาการทีแ่สดง

ความเป็นผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้  และผลงานทางวชิาการตอ้งมคีุณภาพในระดบัดมีาก 

๙.๒ การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารยโ์ดยวธิพีเิศษ 
        

       ให้เสนอผลงานทางวชิาการได้เฉพาะแบบที่ ๑ เท่านัน้  และให้ดําเนินการตาม

วธิกีารเช่นเดยีวกบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวธิปีกตโิดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวนห้าคน พจิารณาผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง

วชิาการ  โดยการตดัสนิของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสีใ่นหา้เสยีง 
 

     ทัง้น้ีผลงานทางวชิาการต้องมปีรมิาณและคุณภาพของผลงานทางวชิาการทีแ่สดง

ความเป็นผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้  และผลงานทางวชิาการตอ้งมคีุณภาพในระดบัดเีด่น 
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หมวดท่ี ๓ 

การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
_____________________________ 

 

 ข้อ ๑๐  การแต่งตัง้ผู้มไิด้เป็นคณาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่ง           

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 

๑๐.๑ การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ    

         ๑๐.๑.๑  คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง 

                   ในกรณีทีส่ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ดํารงตําแหน่ง

อาจารยพ์เิศษและไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าเกา้ปี หรอื 

          ในกรณีทีส่ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า ดํารงตําแหน่ง

อาจารยพ์เิศษและไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าหา้ปี หรอื 

          ในกรณทีีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า ดํารงตําแหน่ง

อาจารยพ์เิศษและไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี 

          ทัง้น้ี ต้องทําการสอน ร่วมทําการสอนหรือควบคุมการปฏิบัติงาน             

ของนกัศกึษาในวชิาตามหลกัสตูรของสถาบนัในขณะทีแ่ต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 

         ๑๐.๑.๒  ผลการสอน  มชีัว่โมงสอนประจําวชิาใดวชิาหน่ึงในหมวดวชิาเฉพาะ                

ของสาขาวชิาทีข่อแต่งตัง้ตามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูรของสถาบนั มคีวามชํานาญในการสอน และเสนอ

เอกสารประกอบการสอนทีผ่ลติขึน้ตามภาระงานสอน ในกรณีทีผู่ข้อกําหนดตําแหน่งทางวชิาการไดท้ํา

การสอนหลายวชิาซึง่แต่ละวชิานัน้มผีูส้อนรว่มกนัหลายคน จะตอ้งเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก

หวัขอ้ทีผู่ข้อกําหนดตําแหน่งเป็นผูส้อน ซึง่มคีุณภาพด ีและไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้ โดยผ่านการ

ประเมนิจากคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจําสถาบนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

กําหนดในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั  

         ๑๐.๑.๓  ผลงานทางวชิาการ ประกอบดว้ย  

          (๑)  ๑.๑ ผลงานวจิยัซึง่มคีุณภาพด ีและไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการกําหนด  ทัง้น้ี ไมน่ับงานวจิยัทีท่ําเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา หรอื

ประกาศนียบตัรใด ๆ หรอื 

      ๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึง่มคีุณภาพด ี 

           และ 

          (๒)  ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ  

ซึง่มคีุณภาพด ีและไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด 

   ๑๐.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนด

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยต์อ้งคาํนึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงัน้ี 
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(๑) ต้องมคีวามซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็น

ผลงานของตนและไม่ลอกเลยีนผลงานของผู้อื่น รวมทัง้ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดยีวกันไป

เผยแพรใ่นวารสารวชิาการมากกว่าหน่ึงฉบบั ในลกัษณะทีจ่ะทาํใหเ้ขา้ใจผดิว่าเป็นผลงานใหม ่

          (๒) ตอ้งใหเ้กยีรตแิละอา้งถงึบุคคลหรอืแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีนํ่ามาใช้

ในผลงานทางวชิาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้  

           (๓) ตอ้งไมค่าํนึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลยหรอืละเมดิสทิธิ

ส่วนบุคคลของผูอ้ื่นและสทิธมินุษยชน  

          (๔) ผลงานทางวชิาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลกัวชิาการ

เป็นเกณฑ ์ไมม่อีคตมิาเกีย่วขอ้ง และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบีย่งเบนผลการวจิยั  โดย

หวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืต้องการสรา้งความเสยีหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ  

ไมข่ยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 

                (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย

กฎหมาย 
 

  ๑๐.๒  การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารยพ์เิศษ    

   ๑๐.๒.๑ คุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

พเิศษ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสามปี   

   ๑๐.๒.๒. ผลการสอน  มชีัว่โมงสอนประจําวชิาใดวชิาหน่ึงในหมวดวชิาเฉพาะ

ของสาขาวชิาทีข่อแต่งตัง้ตามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสูตรของสถาบนั มคีวามชํานาญพเิศษในการสอน และ

เสนอเอกสารคําสอนที่ผลติขึน้ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการได้ทําการ

สอนหลายวชิาซึ่งแต่ละวชิานัน้มผีู้สอนร่วมกนัหลายคน จะต้องเสนอเอกสารคําสอนในทุกหวัขอ้ที่ผู้ขอ

กําหนดตําแหน่งเป็นผูส้อน  ซึง่มคีุณภาพด ี และไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้  โดยผ่านการประเมนิจาก

คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดในขอ้บงัคบั

ของสถาบนั   

   ๑๐.๒.๓  ผลงานทางวชิาการ ประกอบดว้ย 

    (๑)  ๑.๑ ผลงานวจิยัซึง่มคีุณภาพด ีและไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการกําหนด   ทัง้ น้ี  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรใด ๆ หรอื 

          ๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึง่มคีุณภาพด ี 

และ 

    (๒)   ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หรอืหนังสอื  ซึ่งมคีุณภาพด ี

และไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด 

          ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒)  ต้องไม่ซํ้ากับ

ผลงานที่ได้เคยใช้สําหรบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษมาแล้ว ทัง้น้ี จะต้องมี

ผลงานทางวชิาการเพิม่ขึน้หลงัจากการไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษดว้ย 
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   ๑๐.๒.๔  จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพจิารณากําหนด

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ใน        

ขอ้ ๑๐.๑.๔  

   

  ๑๐.๓  การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารยพ์เิศษ    

   ๑๐.๓.๑  คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่ง ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์

พเิศษ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี 

 ๑๐.๓.๒  ผลการสอน  มชีัว่โมงสอนประจําวชิาหน่ึงวิชาใดที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา และมคีวามเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน
 
โดยผ่านการประเมินจาก

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวชิาการประจําสถาบนัตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่กําหนดใน

ขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั 

   ๑๐.๓.๓  ผลงานทางวชิาการ  ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ้๒ แบบ 

ดงัน้ี 

       แบบที ่๑  ประกอบดว้ยผลงาน ดงัต่อไปน้ี 

       (๑)  ๑.๑ ผลงานวจิยัซึ่งมคีุณภาพดมีาก และได้รบัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการกําหนด   ทัง้ น้ี ไม่นับงานวิจ ัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรใด ๆ หรอื  

           ๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นซึง่มคีุณภาพดมีาก 

     และ 

        (๒)   ผลงานแต่งตํารา หรอืหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบัการ

เผยแพรต่ามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด  

             แบบที ่๒   ประกอบดว้ยผลงาน ดงัต่อไปน้ี 

        (๑)  ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่น ซึ่งได้ร ับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด  ทัง้ น้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรใดๆ หรอื  

        (๒)  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ทีม่คีุณภาพอยูใ่นระดบัดเีด่น หรอื 

         (๓)  ผลงานแต่งตํารา หรอืหนงัสอื ซึง่มคีุณภาพดเีด่น และไดร้บัการเผยแพร่

ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด     

ผลงานทางวชิาการตามขอ้ ๑๐.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซํ้ากบัผลงานทีไ่ด้

เคยใช้สําหรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ และรองศาสตราจารย์พเิศษแล้ว  ทัง้น้ี 

จะตอ้งมผีลงานทางวชิาการทีเ่พิม่ขึน้หลงัจากไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารยพ์เิศษดว้ย 

   ๑๐.๓.๔  จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด

ตําแหน่งศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ 

๑๐.๑.๔  
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 ขอ้ ๑๑  วธิกีารแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษใหด้ํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารย์

พเิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษ ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

  การพิจารณาแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ             

และรองศาสตราจารย์พิเศษ  ให้ดําเนินการตามวิธีการและขัน้ตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตัง้

คณาจารยป์ระจาํใหด้ํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารยโ์ดยอนุโลม   

  การพิจารณาแต่งตัง้ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  ให้ดําเนินการตามวิธีการและ

ขัน้ตอนเช่นเดยีวกนักบัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารยโ์ดยอนุโลม 

  การแต่งตัง้ผู้มไิด้เป็นคณาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งตัง้เป็น

อาจารยพ์เิศษ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษ ตามลาํดบั 
 

 ขอ้ ๑๒  การแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษใหด้าํรงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ  รองศาสตราจารย์

พเิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษ  โดยวธิพีเิศษ 

  กรณีที่มเีหตุผลและความจําเป็นอย่างยิง่  สถาบนัอาจเสนอแต่งตัง้ผู้ดํารงตําแหน่ง

อาจารยพ์เิศษ  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ  หรอืรองศาสตราจารยพ์เิศษ  ซึง่มคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบั

ตําแหน่งแตกต่างไปจากทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ ๑๐.๑.๑, ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๓.๑ แลว้แต่กรณี  ใหด้ํารงตําแหน่ง

สูงขึ้นได้  (เช่น การเสนอแต่งตัง้อาจารย์พิเศษให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือ

ศาสตราจารย์พเิศษ  โดยที่ผู้นัน้มไิด้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาก่อน หรอือาจเสนอ

แต่งตัง้อาจารย์พิเศษผู้ซึ่งมีคุณวุฒไิม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งต่างๆ ให้ดํารง

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ หรอืศาสตราจารยพ์เิศษ)  

  ทัง้น้ี ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้จะต้องมคีวามรูค้วามสามารถสูงและมคีวามเชีย่วชาญพเิศษ  

รวมทัง้มผีลงานทางวชิาการทีม่คีุณภาพดเีด่น  
 

  ส่วนวิธีการเสนอกําหนดตําแหน่งให้ดําเนินการตามขัน้ตอนเช่นเดียวกันกับวิธีการ

แต่งตัง้ ใหด้าํรงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษโดย

อนุโลม 
 

 ข้อ ๑๓  แบบคําขอฯ แบบเสนอแต่งตัง้ฯ แบบแสดงหลกัฐานการมสี่วนร่วมในผลงานทาง

วชิาการ แนวทางในการประเมนิผลการสอนของผูข้อกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ  ลกัษณะการมสี่วน

ร่วมในผลงานทางวชิาการ คําจาํกดัความของผลงานทางวชิาการ  ลกัษณะการเผยแพร่และผลงานทาง

วชิาการทีจ่าํแนกตามระดบัคุณภาพ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดไวท้า้ยระเบยีบน้ี 
 

 ขอ้ ๑๔  กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการในระดบัตําแหน่งและสาขาวชิาเดยีวกนักบัที่

ได้เคยขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการมาแล้ว  หากมกีารนําผลงานทางวชิาการเดมิที่เคยเสนอเพื่อ

พจิารณากําหนดตําแหน่งทางวชิาการคราวก่อน มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการใหม่อกีครัง้

หน่ึง          ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒฯิ ใชผ้ลการพจิารณาผลงานทางวชิาการเดมิแต่ละชิ้นทีผ่่าน

การพจิารณามาแลว้นัน้  โดยไมต่อ้งพจิารณาผลงานทางวชิาการนัน้ใหมอ่กี 
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หมวดท่ี ๔ 

การแต่งตัง้ผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน 
_____________________________ 

 

 ข้อ ๑๕  สถาบนัอาจแต่งตัง้บุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาอื่น            

หรอืสถาบนัชัน้สูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัตําแหน่งที่

ไมส่งูกว่าทีบุ่คคลนัน้เคยดาํรงอยูก่ไ็ด ้ ทัง้น้ี โดยความเหน็ชอบของสภาสถาบนั    

   ตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรอืสถาบันชัน้สูงในต่างประเทศที่จะ

นํามาใชเ้พื่อพจิารณาแต่งตัง้ตามทีก่ําหนดในวรรคตน้นัน้  จะต้องเป็นตําแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัที่

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน และสาขาวชิานัน้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศกึษาจากประเทศนัน้ดว้ย 
 

 ขอ้ ๑๖  การดําเนินการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการตามกรณีทีก่ําหนดในขอ้ ๑๕  

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

   ๑๖.๑ ให้สถาบนัตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคลที่จะขอแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งทาง

วชิาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๑๕ โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหน่งทาง

วชิาการเดมิจากสถาบนัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัชัน้สูงเดมิที่ได้รบัการแต่งตัง้ และตรวจสอบการรบัรอง

สถาบนัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัชัน้สูง  รวมถงึการรบัรองมาตรฐานการศกึษาของสาขาวชิาที่ผู ้นัน้ได้

เคยรบัแต่งตัง้ของสถาบนัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัชัน้สูงต่างประเทศนัน้ แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผลการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัพจิารณา 

         ๑๖.๒ ให้คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจําสถาบนัพจิารณาผลงาน           

ทางวชิาการและอาจดาํเนินการตามหมวดที ่๒ ก่อนนําเสนอสภาสถาบนั  เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

ใหด้าํเนินการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการต่อไป 

           ๑๖.๓ เมื่ออธิการบดีสัง่แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามอํานาจ และตามที ่               

สภาสถาบนัเหน็ชอบแลว้  ใหร้ายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบภายในสามสบิวนั           

นับจากวนัออกคําสัง่แต่งตัง้ฯ พร้อมสําเนาคําสัง่แต่งตัง้ของสถาบัน สําเนาคําสัง่แต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของ

สถาบนัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัชัน้สงูเดมิตามเงือ่นไขทีก่ําหนดในขอ้ ๑๕ 

              คาํสัง่แต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการในกรณีน้ี จะต้องระบุสาขาวชิาของตําแหน่ง

ทางวชิาการทีส่ ัง่แต่งตัง้พรอ้มทัง้ระบุสาขาวชิาของตําแหน่งทางวชิาการเดมิของบุคคลนัน้ไวด้ว้ย 
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หมวดท่ี ๕ 

การลงโทษ 
_____________________ 

 

 ข้อ ๑๗ ให้สภาสถาบันพิจารณากําหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งอนัส่อให้เหน็ว่าเป็นผู้ที่กระทําผดิทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณอนัเกี่ยวขอ้งกบัผลงานทาง

วชิาการและเป็นผู้ทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมที่จะได้รบัการพจิารณาให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ

ดงัต่อไปน้ี 

            ๑๗.๑ กรณีทีต่รวจพบว่าผูข้อกําหนดตําแหน่งระบุการมสี่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกบั

ความเป็นจรงิหรอืมีพฤติการณ์ส่อว่ามกีารลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรอืนําผลงาน          

ทางวชิาการของผูอ้ื่นไปใชใ้นการเสนอขอตําแหน่งทางวชิาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวชิาการของ

ตนเอง ใหส้ภาสถาบนัมมีตใิหง้ดการพจิารณาการขอตําแหน่งทางวชิาการในครัง้นัน้และดําเนินการทาง

วนิัยตามขอ้เทจ็จรงิและความรา้ยแรงแห่งการกระทําผดิเป็นกรณี ๆ ไป และหา้มผูก้ระทําผดินัน้เสนอ

ขอตําแหน่งทางวชิาการมกีําหนดเวลาไมน้่อยกว่าหา้ปี นบัตัง้แต่วนัทีส่ภาสถาบนัมมีต ิ

  ๑๗.๒ กรณีที่ได้รบัการเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลงั

ตรวจสอบพบหรอืทราบว่าผลงานทางวชิาการทีใ่ชใ้นการเสนอขอตําแหน่งทางวชิาการครัง้นัน้ เป็นการ

ลอกเลยีนผลงานของผู้อื่นหรอืนําเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวชิาการของตนเอง       

ให้สภาสถาบนัมมีติถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ รองศาสตราจารย์ และ             

รองศาสตราจารยพ์เิศษ ส่วนตําแหน่งศาสตราจารย ์และศาสตราจารยพ์เิศษ ให้สภาสถาบนัพจิารณา

เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเพื่อนําความกราบบงัคบัทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน 

และดาํเนินการทางวนิยัตามขอ้เทจ็จรงิและความรา้ยแรงแห่งการกระทาํผดิเป็นกรณี ๆ ไป และหา้มผูก้ระทําผดิ

นัน้ เสนอขอตําแหน่งทางวชิาการมกีําหนดเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี นับตัง้แต่วนัทีส่ภาสถาบนัมมีตใิหถ้อด

ถอน หรอืนบัตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ถอดถอน แลว้แต่กรณ ี

  เมื่ออธกิารบดอีอกคําสัง่ลงโทษตามมตสิภาสถาบนัในทุกกรณีขา้งต้นแล้ว ให้รายงาน            

ใหค้ณะกรรมการทราบภายในสามสบิวนั นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกคาํสัง่ พรอ้มสาํเนาคาํสัง่ฯ ของสถาบนั 

 

หมวดท่ี ๖ 

การอทุธรณ์ 
______________________ 

 

 ข้อ  ๑๘  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนดผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพจิารณานัน้ได ้โดยยื่น

อุทธรณ์ต่อสภาสถาบนัไดภ้ายในเกา้สบิวนั นบัแต่วนัทีร่บัทราบมต ิ

  เมื่อสภาสถาบันได้ร ับเรื่องอุทธรณ์แล้วให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง                 

ทางวชิาการประจําสถาบนัพจิารณาคําอุทธรณ์  เมื่อมคีวามเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบนั

วนิิจฉยัและใหค้าํวนิิจฉยัของสภาสถาบนัถอืเป็นทีสุ่ด 
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 ข้อ ๑๙  กรณีที่มคีวามจําเป็นให้สภาสถาบนัออกระเบยีบ หรอืข้อบงัคบั หรอืประกาศเพื่อ

กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีไ่มต่ํ่ากว่ามาตรฐานทีก่ําหนดในระเบยีบน้ีเพิม่เตมิ เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้

กบัระเบยีบน้ีได ้

 

บทเฉพาะกาล 
___________________ 

 

ขอ้ ๒๐  การพจิารณาแต่งตัง้คณาจารยใ์หด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการทีส่ภาสถาบนัไดร้บัเรื่อง   

ไว้แล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการ ให้ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน่ง ตามระเบียบ

คณะกรรมการ เรื่องมาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนให้

ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวนัที่ ๓ ธนัวาคม ๒๕๔๗ และ ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙      

ลงวนัที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ต่อไปจนแล้วเสรจ็ เว้นแต่การละเมดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง

วชิาการ ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีบงัคบั 

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

(ศาสตราจารยพ์จน์  สะเพยีรชยั) 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 

การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ                      

ในสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

------------------------------ 

 

๑. แบบคาํขอรบัการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 

เพื่อขอดาํรงตําแหน่ง............................................ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

โดยวธิ.ี...................................... 

ในสาขาวชิา ............................................................ 

ของ.................................................... 

สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั/วทิยาลยั........................................ 

-------------------------------- 
 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 

     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 

     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 

     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (เรยีงจากวุฒสิงูสุดตามลาํดบั) 

   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 

 ๑.๓.๑ ............................   .....................   .............................................. 

 ๑.๓.๒ ............................    .....................   .............................................. 

 ๑.๓.๓ ............................    .....................   .............................................. 

 ๑.๓.๔ ............................    .....................   .............................................. 

 ๑.๓.๕ ............................    .....................   .............................................. 
 
๒. ประวตักิารทาํงานในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

     ๒.๑ ปจัจบุนัดาํรงตําแหน่ง..................................... ........................................................... 

     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นตําแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ.......... 

     ๒.๓ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา................................................... 

           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ......... 

     ๒.๔ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา...................................................... 

           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ.........    
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  ๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 

 ๒.๕.๑ ………………………………………………………………………………………….. 

 ๒.๕.๒ ………………………………………………………………………………………….. 

 ๒.๕.๓ ………………………………………………………………………………………….. 

 ๒.๕.๔ ………………………………………………………………………………………….. 

 ๒.๕.๕ ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่าํโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 

    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 

 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

 

     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีท่ําการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

 

     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 

                                         ต่อสปัดาห)์ 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

 

     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงานและปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………….. 
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๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

 ๔.๑.๑  ผลงานวจิยั 

          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง                   

ผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั...............

ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                    

ผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                    

ผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

   ไ ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 
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  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  

 

๔.๑.๓ ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            

ผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง                           

ผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            

ผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ             

อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้) 

 (ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มส่งหลกัฐานรบัรองว่า มสี่วนรว่มในผลงานเท่าใด

มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
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     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

 ๔.๒.๑ ผลงานวจิยั 

  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                    

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                    

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                  

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 
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  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

 
 

 

 ๔.๒.๓ ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หรอืหนงัสอื 

  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง                          

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง                           

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ             

อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้) 

 (ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มส่งหลกัฐานรบัรองว่า มสี่วนรว่มในผลงานเท่าใด

มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
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     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาตําแหน่งศาสตราจารย ์  

 ๔.๓.๑ ผลงานวจิยั 

  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  

๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 
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  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

 

 ๔.๓.๓ ผลงานแต่งตําราหรอืหนงัสอื 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื

ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื

ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื

ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด) 

 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ             

อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้) 

 (ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มส่งหลกัฐานรบัรองว่า มสี่วนรว่มในผลงานเท่าใด

มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
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  ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

  ลงชื่อ..........................................................เจา้ของประวตัิ         

        (........................................................) 

  ตําแหน่ง.......................................................... 

        วนัที.่.........เดอืน.................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง...................................... 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...................................................... 

โดยวธิ.ี............................................. 

ของ.................................................... 

สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั/วทิยาลยั........................................ 

-------------------------------- 

  

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง...(ผูช่้วยศาสตราจารย/์                      

รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................เป็นผู้มี

คุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด 
 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 

ตําแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ.... 

 

ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผูม้ ี

คุณสมบตั ิ...(เขา้ขา่ย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...  ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง ... (ผูช่้วยศาสตราจารย/์          

รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 

 

 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 

ตําแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ.... 
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ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน โดยไดร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการ

พจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน .....(มหาวทิยาลยั/สถาบนั/วทิยาลยั) 

................ในการประชุมครัง้ที.่......../.........เมือ่วนัที.่............................ไดป้ระเมนิผลการสอนของ   

นาย/นาง/นางสาว...........................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ชํานาญ/

ชาํนาญพเิศษ/เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที ่ 

สภาสถาบนักําหนด 

 

 

       ลงชื่อ........................................................... 

              (...................................................) 

       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ.... 
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ส่วนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือทาํหน้าท่ีประเมิน  

   ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.........

เมือ่วนัที.่...........................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว................. 

ซึง่ขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผูช่้วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์....ในสาขาวชิา.......... 

.........................แลว้เหน็ว่า 

  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด.........

เรือ่ง ไดแ้ก่ 

   ๑.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

   ๑.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 

  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี่

คณะกรรมการกําหนด.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 

   ๒.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

   ๒.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 

  ๓) ตํารา/หนงัสอื............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด

.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 

   ๓.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

   ๓.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
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  ๔) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ

กําหนด.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 

   ๔.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

   ๔.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ             

อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้) 

 

   ลงชื่อ.......................................................... 

(.......................................................) 

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

        เพื่อทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 

       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ.... 

 
ตอนท่ี ๒     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการประจาํสถาบนั 

 

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน...............

(มหาวทิยาลยั/สถาบนั/วทิยาลยั)........................ ในการประชุมครัง้ที.่...........เมือ่วนัที.่.............

พจิารณา     ผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง

วชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า.....(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น/และตํารา/หนงัสอื/บทความ

ทางวชิาการ).....คุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนดและเป็นผูม้จีรยิธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกําหนด จงึเหน็.........(สมควร/ ไมส่มควร).............

ใหก้ําหนดตําแหน่ง     นาย/นาง/นางสาว.........................................เป็นตําแหน่ง...(ผูช่้วย

ศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์...ในสาขาวชิา..........................และใหนํ้าเสนอทีป่ระชุม

สภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

 

    ลงชื่อ....................................................... 

              (...................................................) 

       ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนั 

           วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ.... 
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ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน    

 

  สภาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน..........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั/วทิยาลยั)..........................

ในการประชุมครัง้ที.่.../........ เมือ่วนัที.่.... เดอืน..............พ.ศ.....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..(อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.. 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว......................................................ใหด้าํรงตําแหน่ง 

(ผูช่้วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์   ในสาขาวชิา...........................................               

ไดต้ัง้แต่วนัที.่.............................. 

๒. (สาํหรบัตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย)์  ใหอ้ธกิารบดอีอกคาํสัง่

แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ใหค้ณะกรรมการ ทราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีอ่อกคาํสัง่

แต่งตัง้ พรอ้มส่งสาํเนาคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ

และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ และแบบคาํขอรบัการพจิารณาแต่งตัง้ฯ 

    (สาํหรบัตําแหน่งศาสตราจารย)์  ใหเ้สนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาใหค้าํแนะนํา

สาํหรบัดําเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................ใหด้าํรงตําแหน่ง

ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา ....................................ไดต้ัง้แต่วนัที.่............................พรอ้มส่งสาํเนาคําสัง่

แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ ผลการประเมนิผลงานทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ และแบบคาํขอฯ 

 

 

    ลงชื่อ......................................................... 

              (...................................................) 

      ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ.... 
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คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 
 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 ประจาํมหาวิทยาลัย 
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• ประกาศมหาวทิยาลยัเนชัน่ เร่ือง การกาํหนดภาระงานบุคลากรซ่ึงดาํรงตาํแหน่งทางการ

บริหาร และดาํรงตาํแหน่งคณาจารยป์ระจาํ  

• ระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2552 

• ขอ้บงัคบัระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัโยนก 

ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 
 

 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัโยนก   เป็นไปตามมาตราฐานวิชาการดว้ย

ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   และโดยมติสภามหาวิทยาลยัโยนก   ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552   

เม่ือวนัศุกร์ท่ี   26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2552   จึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

 

หมวด 1 

หมวดทัว่ไป 

 

ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัโยนกวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2552”       

ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552   เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัโยนก วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2531 ฉบบั

แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ. 2547   และ บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวทิยาลยัท่ีขดั 

หรือ แยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

          “มหาวทิยาลยั”        หมายถึง    มหาวทิยาลยัโยนก 

       “อธิการบดี”      หมายถึง    อธิการบดีมหาวทิยาลยัโยนก 

       “คณะ”              หมายถึง    คณะวชิาต่าง ๆ ท่ีจดัสอนในมหาวทิยาลยั 

      “คณบดี”           หมายถึง    หวัหนา้ผูท่ี้มีความรับผดิชอบงานของคณะนั้นๆ 

      “สาขาวชิา”       หมายถึง    แผนกวชิาท่ีจดัสอนในมหาวทิยาลยั 

       “หวัหนา้สาขาวชิา”   หมายถึง    หวัหนา้ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานของสาขาวชิานั้นๆ 

               “อาจารยท่ี์ปรึกษา”    หมายถึง    อาจารยท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา    

            ประจาํตวันกัศึกษาแต่ละคน   

           “นกัศึกษาเตม็เวลา”  หมายถึง    นกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีเรียนเตม็เวลา 

        “นกัศึกษาไม่เตม็เวลา/บางเวลา”  หมายถึง    นกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีเรียนไม่เตม็เวลา 

ขอ้ 5.  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจออกประกาศ คาํสั่ง หรือ ระเบียบปฏิบติั  

ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

มหาวิทยาลัยโยนก 
ถนนวชิราวุธดาํเนิน ลาํปาง 52000 
YONOK  UNIVERSITY 
Lampang, Thailand 52000 
Phone : (054) 265170-6 Fax. (054) 265184 
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หมวด 2  

ระบบการศึกษา 

ขอ้ 6.  ระบบการศึกษา 

             มหาวทิยาลยัโยนก มีการจดัการศึกษาระบบทวภิาค  โดย 

6.1  ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งเป็น 2  ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาท่ี 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 2    

แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์  และอาจมีภาคเรียนฤดูร้อนต่อจากภาค

การศึกษา ท่ี 2   อีก 1  ภาคการศึกษาก็ได ้ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ ทั้งน้ีตอ้งมีชัว่โมง

เรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากบัชัว่โมงเรียนของการศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่

บงัคบั ยกเวน้หลกัสูตรท่ีไดก้าํหนดใหต้อ้งศึกษาในภาคฤดูร้อนดว้ย 

 6.2  คาํวา่ “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาซ่ึงมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ก่ 

นกัศึกษา 

   6.2.1 วชิาท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  หรือไม่นอ้ยกวา่ 15  

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิต 

       6.2.2   วิชาท่ีใช้เวลาปฏิบติัทดลอง  2  ถึง  3 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์  หรือไม่น้อยกว่า  30  

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 6.2.3  วิชาท่ีใช้เวลาฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม(การฝึกงานวิชาชีพ) 3 ถึง 6 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ หรือ  ตั้งแต่ 45 ถึง 90   ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

หมวด 3  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ขอ้ 7.  คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

      ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

           7.1  คุณวฒิุ 

                 7.1.1  ผูส้มคัรหลกัสูตรปริญญาตรี 4  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  หรือ

เทียบเท่า  หรือสาํเร็จการศึกษาประโยคอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรองวทิยฐานะ 

           7.1.2  ผูส้มคัรหลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาจากระดบัประโยควิชาชีพ

ชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  

           7.2  ไม่เป็นผูท่ี้มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคท่ีสังคมรังเกียจ      หรือติดยาเสพติดและแพทยมี์ความเห็น

วา่มีสุขภาพเหมาะสมท่ีเรียนได ้

7.3 มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นปีๆ ไป 
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หมวด  4 

การคัดเลอืกเข้าเป็นนักศึกษา 
 

 ขอ้ 8.  การคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา 

  การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาใน

มหาวทิยาลยั   จะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 
 

หมวด  5   

การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกติ 
 

 ขอ้ 9.  การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต 

       นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั   เพื่อให้นกัศึกษาทุกคนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได ้

โดยเฉพาะการศึกษาในระบบจะเป็นการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ี

ประสงค์จะเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั แบ่งออกเป็นสองประเภท คือการเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ 

และการเขา้ศึกษาปริญญาท่ีสอง   ส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการโอนความรู้ 

และใหห้น่วยกิตเขา้สู่การศึกษาในระบบ 

   9.1  การศึกษาในระบบ 

                       การเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  

                       9.1.1  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีขอเทียบโอน  

  1)  เป็นผูมี้ความประพฤติดี  

  2)  เป็นหรือเคยเป็นนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรอง  

                      3)  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกคดัช่ือออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบนัอุดมศึกษาเดิม เน่ืองจาก

ถูกลงโทษทางวนิยั  

  9.1.2  การเทียบโอนหน่วยกิตใหใ้ชเ้กณฑด์งัน้ี  

  1)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือ หน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง  

  2)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 

ของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ  

  3)  เป็นรายวชิาท่ีสอบไล่ไดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร ไม่ตํ่ากวา่ C   หรือ แตม้ระดบั 

คะแนน  2.00  ระดบัคะแนนตวัอกัษร  S  หรือเทียบเท่า  

  4)  นกัศึกษาจะไดรั้บการเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต  ไดไ้ม่เกินสามในส่ี 

ของจาํนวนหน่วยกิตรวมท่ีจะตอ้งศึกษาในแต่ละหลกัสูตร/ สาขาวชิา ของมหาวทิยาลยั  
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   5)  นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัโยนกเป็นระยะเวลาไม่นอ้ย

กวา่หน่ึงปีการศึกษา  

    6)  กรณีท่ีมหาวทิยาลยัโยนกเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาได ้

ไม่เกินกวา่ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

แลว้ 

    7)  การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามการอนุมติัของ

คณะกรรมการ สาขาวชิา/หลกัสูตร  

    8)  การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคาํนวณแตม้ระดบั 

คะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA)  เพื่อสาํเร็จการศึกษา ใหก้ระทาํดงัน้ี 

                                                  (1)  ระบุช่ือสถาบนัการศึกษาเดิม  พร้อมทั้งลงรายการช่ือวชิาและอกัษร

ระดบัคะแนน ท่ีรับโอนแยกไวส่้วนหน่ึงต่างหาก 

                                                  (2)  การคิดคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมและไดรั้บปริญญาของ 

มหาวทิยาลยั จะคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศึกษาจะไม่นาํมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสม 

9.2  การเขา้ศึกษาปริญญาท่ีสอง ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  

        9.2.1  คุณสมบติัของผูข้อศึกษาปริญญาท่ีสอง  

                  1)  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสาํนกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  

                                     2)  เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจและโรคท่ีจะเบียดเบียนหรือ

ขดัขวางการศึกษา 

               3)  เป็นผูมี้ความประพฤติดี  

                         9.2.2  การขอศึกษาปริญญาท่ีสอง ตอ้งเป็นสาขาวชิาหรือปริญญาท่ีมีช่ือไม่เหมือนกบั

สาขาวชิาหรือปริญญาเดิมท่ีสําเร็จการศึกษามาแลว้ 

 9.2.3  ไดรั้บยกเวน้การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้หลกัสูตรปริญญาตรีท่ี

เขา้ศึกษาปริญญาท่ีสอง   ในกรณีท่ีคณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัพิจารณาแลว้เห็นว่าผูเ้ขา้

ศึกษาปริญญาท่ีสอง ยงัขาดความรู้ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   ก็อาจกาํหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้

โดยใหน้บัหน่วยกิตต่างหาก  ไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม 

       9.2.4  ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาเพิ่มเติมอีกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 

                      9.2.5  รายวชิาใดท่ีไดศึ้กษามาแลว้ทั้งหมดในปริญญาเดิม  จะไดรั้บการพิจารณาเทียบ

โอนเพื่อใชใ้นการกาํหนดแผนการศึกษาของสาขาวชิาใหม่  รายวชิาท่ีโอนไม่ไดใ้ห้ตดัออก 
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                    9.2.6  รายวิชาท่ีจะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได ้จะตอ้งมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ย

กว่า สามในส่ีของรายวิชาท่ีขอเทียบโอนและมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า  C หรือแตม้ระดบัคะแนน 2.00 

เทียบเท่า 

                      9.2.7  ระยะเวลาในการศึกษาปริญญาท่ีสอง นกัศึกษาตอ้งศึกษาในหลกัสูตรปริญญาท่ีสอง 

ไม่เกินสองเท่าของจาํนวนเวลาท่ีกาํหนดไวท่ี้ตอ้งศึกษาในหลกัสูตรตั้งแต่เร่ิมเรียนคร้ังแรก     

       9.2.8  การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคาํนวณแตม้ระดบั 

คะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA)  เพื่อสาํเร็จการศึกษา ใหก้ระทาํดงัน้ี 

                 1)  ระบุช่ือสถาบนัการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการช่ือวชิาและ 

อกัษรระดบัคะแนน  ท่ีรับโอนแยกไวส่้วนหน่ึงต่างหาก 

                                         2)  การคิดคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมและไดรั้บปริญญาของ 

มหาวทิยาลยั จะคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 

 9.3  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 

                  การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม 

อธัยาศยัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  

                      9.3.1  เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั แลว้สามารถเทียบ

ความรู้เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตรของคณะวชิาท่ีนกัศึกษาสังกดั  

                            9.3.2  การเทียบประสบการณ์จากการทาํงานใหค้าํนึงถึงความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ 

เป็นหลกั  

                              9.3.3  กรรมการวชิาการคณะเป็นผูก้าํหนดวธีิการประเมินวชิาในสังกดัของคณะวชิา

เพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาและเกณฑก์ารตดัสินของการประเมินในแต่ละ

วธีิ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการหรือผูท่ี้รองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการมอบหมาย  

                             9.3.4  ผลการประเมินตอ้งไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรือแตม้ระดบั

คะแนน 2.00  หรือเทียบเท่า หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร S ใหบ้นัทึกผลการเรียนตามวธีิการประเมิน โดย 

        CS  :  หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

       CE  :  หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  

           (Credits from Exam) 

                               CT  : หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่ 

 สถาบนัอุดมศึกษา (Credits  from Training)  

CP  :  หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

 และการคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมเพื่อการสาํเร็จการศึกษาจะคาํนวณ

เฉพาะผลการศึกษาและวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัเท่านั้น            
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9.3.5  นกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาในมหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลาไม่

นอ้ยกวา่หน่ึงปีการศึกษาและมหาวทิยาลยัจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิตรว

มของท่ีจะตอ้งศึกษาในแต่ละหลกัสูตร/ สาขาวชิา ของมหาวทิยาลยัโยนก 

                                   9.3.6  กรณีท่ีมหาวทิยาลยัโยนกเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาได ้

ไม่เกินกวา่ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

แลว้ 

              9.3.7  การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคาํนวณแตม้ระดบั 

คะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA)  เพื่อสาํเร็จการศึกษา ใหก้ระทาํดงัน้ี 

                                             1)  ระบุช่ือสถาบนัการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการช่ือวชิาและ 

อกัษรระดบัคะแนน   ท่ีรับโอนแยกไวส่้วนหน่ึงต่างหาก 

                                             2)  การคิดคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมและไดรั้บปริญญาของ 

มหาวทิยาลยั จะคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 
 

หมวด  6   

การขึน้ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

 ขอ้ 10.  การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา   

              ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ตามวนั เวลา 

และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 
 

 ขอ้ 11.  การลงทะเบียน 

         การลงทะเบียน  หมายถึง  การลงทะเบียนรายวชิา  และ การลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของ

มหาวทิยาลยั 

        11.1  การลงทะเบียนรายวชิา 

               11.1.1 มหาวทิยาลยัจะกาํหนดใหมี้การลงทะเบียนเรียนวชิาต่าง ๆ ในแต่ละภาค

การศึกษาใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ  

                 11.1.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  

อาจารย์ประจําวิชา และคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัด ในเอกสารลงทะเบียน ถ้ามีวิชาใดท่ีต้องศึกษาก่อน

(Prerequisite)  ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตร นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวชิาท่ีตอ้งศึกษาก่อนและสอบวิชาท่ีตอ้ง

ศึกษาก่อนใหไ้ด ้หรือไดรั้บอนุมติัจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวชิานั้น ๆ   มิฉะนั้นจะไม่

นบัเป็นหน่วยกิตลงทะเบียน 

               11.1.3 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีกาํหนด

พร้อมทั้งชาํระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   นกัศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนหลงัวนัท่ีมหาวทิยาลยั 

 
 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  108  

 

กาํหนดไว ้   ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพิ่มดงัน้ี ลงทะเบียนช้ากว่าวนัท่ีกาํหนดวนัละ 200 บาท    การเสีย

ค่าปรับในการลงทะเบียนช้า  ให้นบัวนัหยุดต่อเน่ืองรวมกนัดว้ย นกัศึกษาท่ีมิไดล้งทะเบียนภายในเวลาท่ี

กาํหนดจะไม่มีสิทธิเขา้เรียนในภาคการศึกษานั้น   ยกเวน้ในกรณีนกัศึกษามีเหตุจาํเป็นสุดวิสัยให้ขออนุมติั

ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี   

  11.1.4 ในภาคการศึกษาใด  หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพกั

การศึกษาสําหรับภาคนั้น โดยทาํหนงัสือขอลาพกัต่อสํานกัทะเบียนและประมวลผล    และจะตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพภายในสามสิบวนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา  หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว  

มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

  11.1.5 กรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บผลการเรียนเป็นอกัษร  IP  และไม่มีรายวชิาท่ีจะ

ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถดัไป ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั  

             11.1.6  จาํนวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาจะลงทะเบียน ใหก้ระทาํตามเกณฑต่์อไปน้ี 

  1)  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาลงทะเบียนไดไ้ม่ตํ่ากวา่  9  หน่วยกิต

และไม่เกิน 22  หน่วยกิต   นกัศึกษาวทิยาทณัฑล์งทะเบียนไดไ้ม่ตํ่ากวา่  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน 15 หน่วย

กิต    ภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต  สําหรับนกัศึกษาเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิตใน

แต่ละภาคการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาไม่เตม็เวลา/บางเวลา 

   2) นกัศึกษาอาจลงทะเบียนตํ่ากวา่หรือมากกวา่จาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดใน

ขอ้ 11.1.6  ไดเ้ฉพาะ กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนภาคสุดทา้ยท่ีจะจบหลกัสูตร หรือไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

  3) นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษาแรก ตอ้งลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 

ตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดโดยไม่มีการเพิ่มวชิาเรียน ยกเวน้การขอเพิกถอนวชิา 

           11.1.7  การลงทะเบียนเรียนวชิาเป็นพิเศษ  โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมจาํนวนหน่วยกิต 

ตามหลกัสูตร  (Visitor)  

                       1)  ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาเป็นพิเศษ โดยไม่นบัหน่วยกิต  (Visitor)  

ไดโ้ดยตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตตามปกติและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

                                         2) การเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต  ไม่บงัคบัให้เขา้สอบและไม่มี

ผลการเรียน  แจง้การบนัทึกรายวชิาท่ีเรียนเป็นพิเศษ ในช่องผลการเรียนจะบนัทึกสัญลกัษณ์  “V”    เฉพาะ

ผูท่ี้มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวชิานั้น 

                                 3) มหาวทิยาลยัอาจอนุมติัใหบุ้คคลภายนอกเขา้เรียนบางวชิาเป็นพิเศษ โดยไม่

นบัหน่วยกิตได ้เม่ือไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีและจะตอ้งเสียค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบ                            

มหาวทิยาลยั 

          11.2   การลงทะเบียนเรียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั 

                              นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์ท่ีจะใช้

บริการของมหาวิทยาลยั ในการศึกษาคน้ควา้ หรือกิจกรรมอ่ืนใด  ให้ดาํเนินการลงทะเบียนการใชบ้ริการ

และชาํระค่ารุงการศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
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หมวด  7 

การขอเพิม่วชิา การขอลดวชิา และการขอเพกิถอนวชิา 

 ขอ้ 12.  การขอเพิ่ม การขอลด และการขอเพิกถอนวชิา 

 12.1  การขอเพิ่ม    การขอลดรายวชิาใหก้ระทาํ ภายใน 1 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ปกติ   หรือภายใน 3 วนันบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน โดยไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  ซ่ึงรายวิชาท่ีขอลด

นั้นจะไม่บนัทึกในใบรายงานผลการศึกษา และนกัศึกษามีสิทธ์ิไดรั้บค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน   

  12.2   การขอเพิกถอนวชิา จะกระทาํไดก่้อนสอบปลายภาค  4   สัปดาห์สาํหรับภาค

การศึกษาปกติ   และก่อนสอบปลายภาค 2  สัปดาห์สาํหรับภาคฤดูร้อน รายวชิาท่ีขอเพิกถอนนั้นจะบนัทึก

สัญลกัษณ์   “ W “ ในใบรายงานผลการศึกษา 

 12.3   การขอเพิกถอนวชิาภายหลงัระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้  

         12.3.1  กรณีนกัศึกษาไม่เจบ็ป่วยจะตอ้งทาํคาํร้องขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษจาก

คณบดี     ถา้ไม่ไดรั้บอนุมติันกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิานั้นต่อไป  การขอเพิกถอนในกรณีน้ีตอ้งกระทาํก่อนการ

สอบปลายภาค   

  12.3.2  กรณีนกัศึกษาเจบ็ป่วยในวนัท่ีมีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวชิานั้นไดต้อ้ง

มีใบรับรองแพทยม์าแสดงเป็นหลกัฐานและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

       12.4  การขอเพิ่ม การขอลดรายวชิาใด ๆ ตอ้งไม่ขดักบัจาํนวนหน่วยกิต ตามขอ้ 11.1.6 
 

หมวด 8    

ค่าเล่าเรียน และการขอคืนค่าเล่าเรียน 
 

 ขอ้ 13.  ค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

 ขอ้ 14.  การขอคืนค่าเล่าเรียน 

         นกัศึกษาท่ีขอลดวชิาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ปกติ หรือ ภายใน 3 วนัของภาคฤดูร้อน มีสิทธิท่ีจะขอคืนค่าหน่วยกิตวชิานั้น 
 

หมวด  9 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ขอ้ 15.  ระยะเวลาการศึกษา  

    นกัศึกษาตอ้งมีกาํหนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑด์งัน้ี 

     นกัศึกษาเตม็เวลา  

                หลกัสูตรปริญญาตรี(4ปี)         ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน    8  ปีการศึกษา    

                หลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)   ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน  4  ปีการศึกษา 

    นกัศึกษาไม่เตม็เวลา/บางเวลา  

                หลกัสูตรปริญญาตรี(4ปี)         ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน    12  ปีการศึกษา    

                หลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)   ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน    6 ปีการศึกษา 
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หมวด 10 

การวดัและการประเมินผลการศึกษา 
 

 ขอ้ 16.  การวดัและการประเมินผลการศึกษา 

  16.1  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การวดัผลการศึกษารายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน  ในทุกภาค

การศึกษา  การวดัผลการศึกษาอาจกระทาํโดยการสอบ หรือวธีิอ่ืนท่ีคณะเจา้ของรายวิชาจะกาํหนด 

  16.2  การสอบ  นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้สอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบกลางภาคและปลายภาค 

หากไม่เขา้สอบใหถื้อวา่สอบตกในคร้ังนั้น  ผูท่ี้ขาดสอบจะตอ้งแจง้เหตุท่ีขาดสอบพร้อมหลกัฐานต่อสํานกั

ทะเบียนและประมวลผล โดยเร็วท่ีสุดเพื่อสํานกัทะเบียนและประมวลผล จะทาํรายงานเสนอต่อคณบดี

ต่อไป 

  16.3  นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิเขา้สอบวชิาใด จะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ 

เวลาเรียนทั้งหมดในวชิานั้น ทั้งน้ียกเวน้ในวชิาท่ีคณบดีไดป้ระกาศไวก่้อนวา่จะไม่คิดเวลาศึกษาในวชิานั้น 

 ขอ้ 17.  การประเมินผลการศึกษา 

     การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวชิา ใหป้ระเมินเป็นแตม้ระดบัคะแนน หรือระดบั

คะแนนตวัอกัษร  และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน  ดงัต่อไปน้ี 

           17.1  แตม้ระดบัคะแนน มี 8  ระดบั  ดงัต่อไปน้ี 

    ระดบัคะแนนตวัอกัษร                 ความหมาย   แตม้ระดบัคะแนน  

                A  ดีเยีย่ม (Excellent) 4.00    

       B+         ดีมาก (Very Good) 3.50   

        B         ดี (Good)   3.00                                    

       C+         ดีพอใช ้3(Fairly  Good) 2.50                 

       C          พอใช ้(Fair) 2.00                                   

       D+        อ่อน (Poor) 1.50         

      D      อ่อนมาก (Very Poor) 1.00                                         

      F           ตก (Fail) 0.00  

                                             

                  17.2  สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน  มีความหมายดงัน้ี 

  สัญลกัษณ์    ความหมาย 

         W          ขอเพิกถอนวชิาโดยไดรั้บอนุมติั  และไม่ไดรั้บหน่วยกิต (Withdraw) 

                  IP                  ยงัไม่มีการวดัผล เน่ืองจากยงัมีการเรียนการสอนอยู ่(In-Progress) 

              I                   การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ อยูใ่นระหวา่งรอผลการศึกษา (Incomplete) 
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                        V                   การลงทะเบียนเรียนวชิานั้นในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟังเป็นพิเศษ   โดยไม่มี 

                                                       หน่วยกิตและการวดัผล นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

                                                       (Visitor) 

              S                   การเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ นกัศึกษาสอบผา่นในวชิานั้น (Satisfactory) 

                        U                  การเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ นกัศึกษาสอบตกในวชิานั้น (Unsatisfactory) 

                  CS                หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน  ( Credits from Standardized Tests) 

                        CE                หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  

   (Credits from Exam) 

                        CT                หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืน 

                                                       ไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา (Credits  from Training) 

                       CP                หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  ( Credits from Portfolio) 

 

             17.3  การใหร้ะดบัคะแนน  A , B+,  B , C+,  C หรือ D+,  D และ F  จะกระทาํไดด้งัน้ี 

             17.3.1 นกัศึกษาเขา้สอบ และ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินไดเ้ป็นระดบัคะแนน 

                           17.3.2 เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป 

    17.4 การใหร้ะดบัคะแนน F จะกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

                      17.4.1   นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก 

        17.4.2   นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณบดี  

                 17.4.3   นกัศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบ   เน่ืองจากมีเวลาเ รียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในวชิานั้น 

                  17.4.4   นกัศึกษาทุจริตในการสอบ และไดรั้บการตดัสินใหส้อบตก 

                  17.4.5   เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I เป็น F โดยอตัโนมติั เน่ืองจากไม่ทาํการเปล่ียน 

                                               สัญลกัษณ์ I ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

17.5 การใหส้ัญลกัษณ์ W จะกระทาํไดเ้ฉพาะวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้   และ 

นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหข้อเพิกถอนวชิานั้นภายในเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 12.2 

17.6  การใหส้ัญลกัษณ์  I ในวชิาใดจะกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

         17.6.1  นกัศึกษามีเหตุจาํเป็นสุดวสิัยเกิดข้ึนในช่วงเวลาใกลส้อบและระหวา่งสอบ 

เช่น การเจบ็ป่วยและไดรั้บอนุญาตใหล้าป่วยได ้ฯลฯ    หรืออาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้สาขาวชิาเห็นสมควร

ใหร้อผลการศึกษาเพราะนกัศึกษายงัทาํงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ 

                                 17.6.2  การเปล่ียนสัญลกัษณ์  I ใหเ้ป็นระดบัคะแนนท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของการ

สอบ และ/หรืองานใหก้ระทาํ เม่ือนกัศึกษาทาํการสอบ และ/หรือ ทาํงานครบถว้นตามกาํหนดแลว้  ทั้งน้ี 

จะตอ้งให้เสร็จส้ินภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคเรียนถดัไป  หากพน้กาํหนดน้ีจะเปล่ียนสัญลกัษณ์  I  เป็น  

F  โดยอตัโนมติั 
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         17.7   การใหแ้ละการปฏิบติัเก่ียวกบัสัญลกัษณ์  V    จะกระทาํดงัน้ี 

  17.7.1  นกัศึกษาไดล้งทะเบียนวชิาในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟังซ่ึงจะไดรั้บสัญลกัษณ์   V   

และตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวชิาเรียนปกติ 

           17.7.2  วชิาท่ีลงทะเบียนโดยไดรั้บสัญลกัษณ์   V  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้

สาขาวชิา 

                  17.7.3  นกัศึกษาจะใชว้ชิาท่ีเรียนโดยไดรั้บสัญลกัษณ์  V   เป็นวชิาบงัคบัก่อนของ

รายวชิาต่อเน่ืองไม่ได ้

                               17.7.4  มหาวทิยาลยัจะไม่นบัหน่วยกิต   ในการลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดรั้บ

สัญลกัษณ์ V และจะไม่บนัทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยตอ้งใชเ้วลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80  ของ

เวลาเรียนทั้งหมด 

        17.8  การใหร้ะดบัคะแนน S และ U  กระทาํในกรณีดงัดงัต่อไปน้ี 

                 17.8.1  นกัศึกษาเขา้สอบ และ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินได ้

                17.8.2  อกัษร S เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่นกัศึกษาสอบได ้

                17.8.3  อกัษร U เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่นกัศึกษาสอบตก 

                17.8.4  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอกัษร U ในกระบวนวชิาท่ีบงัคบัจะตอ้งลงทะเบียนในรายวชิา

นั้นซํ้ าอีก  

        17.8.5  การใหส้ัญลกัษณ์ S หรือ U จะกระทาํไดเ้ฉพาะรายวชิาท่ีคณะเห็นวา่ไม่สมควร

ประเมินผลการศึกษาเป็นแตม้ระดบัคะแนน 

                     17.9  การให้สัญลกัษณ์  IP  จะกระทาํไดใ้นรายวิชาท่ียงัมีการเรียนการสอนอยู ่ยงัไม่มีการ

วดัและประมวลผล  สัญลกัษณ์ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบติังานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมี

การประเมินผลการศึกษาเป็นแตม้ระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ S หรือ  U ตามแต่กรณี   ทั้งน้ี ไม่เกินวนั

สุดทา้ยของกาํหนดสอบปลายภาคการศึกษาภายใน 2 การศึกษาถดัไป หากพน้กาํหนดดงักล่าว มหาวิทยาลยั

จะเปล่ียนสัญลกัษณ์ IP ใหเ้ป็นระดบัคะแนน F หรือ  U 

                        17.10  สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน จะไม่ถูกนาํมาคาํนวณหาค่าลาํดบัขั้นสะสมเฉล่ีย 

(Grade Point Average , GPA) 

                         17.11  สัญลกัษณ์ CE , CP , CS  และ CT ใชเ้ฉพาะรายวชิาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดใหไ้ดรั้บ

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 

          17.12  การนบัหน่วยกิตสะสม เพื่อสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

                                     17.12.1  รายวชิาท่ีนกัศึกษาไดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  

หรือ S , CE , CP , CS และ CT  เท่านั้น จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวชิานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสาํเร็จ

การศึกษา 

                                    17.12.2  ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง  ใหน้บัหน่วยกิต

สะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว และใหน้บัเฉพาะคร้ังท่ีนกัศึกษาสอบผา่น  
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 ขอ้ 18.  การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

      18.1  การประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละคน ให้กระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละ

ภาคการศึกษา 

18.2 การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียใหน้บัเฉพาะรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน

และสอบตามหลกัสูตร และเป็นวชิาท่ีมีการวดัผลและไดร้ะดบัคะแนน A , B+,  B ,  C+ , C , D+ ,  D หรือ F  

      18.3  นกัศึกษาท่ีมีระดบัคะแนนตวัอกัษร  D ข้ึนไป หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ S  ถือวา่สอบไดใ้น

รายวชิานั้น  ยกเวน้รายวชิาท่ีคณะ/สาขาวชิา กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

      18.4  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ าไดเ้ฉพาะในรายวชิาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา่ C  โดยใน

การลงทะเบียนเรียนรายวชิาซํ้ าจะนาํหน่วยกิตและแตม้ระดบัคะแนนท่ีไดม้าคาํนวณระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมทุกคร้ัง 

18.5 การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาแต่ละคนใชว้ธีิดงัน้ี 

       18.5.1 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค (Grade Point Average)  คาํนวณโดยใช ้

ผลรวมของผลคูณระหวา่งหน่วยกิตกบัแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของทุกรายวชิาของภาคนั้น หารดว้ยผลรวม

ของหน่วยกิตทุกรายวชิาท่ีศึกษาในภาคนั้น 

                                     18.5.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ( Cumulative Grade Point Average)  

คาํนวณโดยใชผ้ลรวมของผลคูณระหวา่งหน่วยกิตกบัแตม้ระดบัคะแนนของแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาทั้งหมด 

หารดว้ยผลรวมของหน่วยกิตของรายวชิาท่ีศึกษาทั้งหมด  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา่หน่ึง

คร้ัง ใหคิ้ดทุกคร้ัง 

                                18.5.3   การคาํนวณหาแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย  และแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

จะใชจุ้ดทศนิยมสองตาํแหน่งโดยปัดเศษทิ้งไปในทุกกรณี 

  18.6  การบนัทึกผลการเรียน 

         18.6.1  ใบรายงานผลการเรียนประจาํภาค  (Grade  Report)  มีการบนัทึกผลการ

เรียนทุกรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียน 

          18.6.2  ใบรายงานผลการเรียนรวม  (Transcript) มีการบนัทึกผลการเรียนทุก

รายวชิาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน  กรณีท่ีมีการลงทะเบียนซํ้ าใหบ้นัทึกทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน และ

คาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ัง 

         18.7  สาํหรับกรณีท่ีนกัศึกษาสอบตก  จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

                   18.7.1  นกัศึกษาท่ีสอบตกไดรั้บระดบัคะแนน  F ในวชิาท่ีไม่ใช่วชิาเลือกตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนวชิานั้นซํ้ า 

                                  18.7.2  นกัศึกษาท่ีสอบตกไดรั้บระดบัคะแนน F ในวชิาเลือก อาจจะลงทะเบียนเรียน

วชิานั้นซํ้ าอีก  หรือเลือกรายวชิาอ่ืนแทนได ้
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                        18.8  เม่ือนกัศึกษาสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบทุกวชิาตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้  ได้

แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 2.00  นกัศึกษาอาจจะเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสม  2.00 จากระบบ 4 แตม้ระดบัคะแนนได ้ โดยวธีิการดงัน้ี  

      18.8.1  ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวชิาอ่ืนท่ียงัไม่เคยเรียนและมีอยูใ่นหลกัสูตรโดย 

ไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

                                18.8.2  เรียนซํ้ าในบางรายวชิาซ่ึง นกัศึกษาเคยเรียนมาแลว้รายวชิาท่ีขอเรียนซํ้ าตอ้งได ้

ระดบัคะแนน  ตํ่ากวา่ C  

 18.8.3  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาใดมากกวา่ 1 คร้ัง   ใหน้าํจาํนวนหน่วยกิตและ

แตม้ระดบัคะแนนท่ีได ้จากการสอบทุกคร้ังไปใชใ้นการคาํนวณคะแนนสะสมเฉล่ีย 

 

หมวด  11 

 การจําแนกสภาพนักศึกษา และการพ้นสภาพนักศึกษา 

 ขอ้ 19.  การจาํแนกสภาพนกัศึกษาและฐานะนกัศึกษา      

  19.1  การจาํแนกสภาพนกัศึกษาจะกระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งน้ี 

ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาเป็นปีแรก   การจาํแนกสภาพนกัศึกษาจะกระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ีสอง           

นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา  สาํหรับภาคฤดูร้อนใหน้าํผลการศึกษาไปรวมกบัผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ี 

นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนศึกษา  เพื่อจาํแนกสภาพนกัศึกษา   สภาพนกัศึกษามี 2 ประเภทคือ 

   19.1.1  นกัศึกษาปกติ ไดแ้ก่  นกัศึกษาท่ีสอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ไม่ตํ่ากวา่  2.00  

                                      19.1.2  นกัศึกษาวทิยาทณัฑ ์ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมตํ่ากวา่ 2.00 

 

  19.2  ฐานะนกัศึกษา การจาํแนกฐานะชั้นปีของนกัศึกษาจะกระทาํเม่ือส้ินสุดแต่ละปี

การศึกษาตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   19.2.1  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1  ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดไ้ม่เกิน 36 หน่วยกิต 

   19.2.2  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  2  ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 36 หน่วยกิตข้ึนไป  

แต่ไม่เกิน 72  หน่วยกิต 

           19.2.3  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  3  ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 72 หน่วยกิตข้ึนไป  

แต่ไม่เกิน 108 หน่วยกิต 

   19.2.4  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4   ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 108 หน่วยกิตข้ึนไป 
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 ขอ้ 20.  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 

   20.1   ตาย 

   20.2   ลาออก 

   20.3   โอนไปเป็นนกัศึกษาสถาบนัอ่ืน 

   20.4   ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 7 

   20.5   ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดในขอ้ 11.1.4 

   20.6   มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนกัศึกษา   หรือกระทาํการอนัก่อให้เกิดความเส่ือม

เสียแก่มหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง   และมหาวทิยาลยัเห็นสมควรใหถ้อนช่ือจากทะเบียนนกัศึกษา 

  20.7   มีผลการศึกษาอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี 

   20.7.1  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้ภาค การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

            20.7.2  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกนัโดยเร่ิม

นบัจากภาคการศึกษาท่ีสองท่ีเขา้ศึกษาเป็นตน้ไป 

20.8  ไม่สามารถเรียนสาํเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดท่ีกาํหนดในหลกัสูตร  

นบัตั้งแต่ภาคแรกท่ีลงทะเบียนเรียนในสาขาวชิานั้น ๆ 

20.9  เรียนจบครบตามหลกัสูตรและไดรั้บปริญญา 

 

หมวด 12 

การลา 

 ขอ้ 21.  การลา 

  21.1 การลาป่วย 

  นกัศึกษาผูใ้ดท่ีป่วยจนไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือ

กาํหนดการจดัการเรียนการสอนของรายวชิาได ้ ใหย้ืน่ใบลาตามแบบของมหาวทิยาลยัผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา

แลว้นาํไปขออนุญาตต่ออาจารยผ์ูส้อน 

  ในกรณีท่ีนกัศึกษาป่วยติดต่อกนั  7  วนัข้ึนไป  ใหย้ืน่ใบลาพร้อมดว้ยใบรับรองแพทย์

จากสถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

21.2 การลากิจ 

          นกัศึกษาผูใ้ดมีกิจจาํเป็น ไม่สามารถเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน

หรือกาํหนดการจดัการเรียนการสอนของรายวชิาได ้ ใหย้ืน่ใบลาตามแบบของมหาวทิยาลยัผา่นอาจารยท่ี์

ปรึกษาแลว้ นาํไปขออนุญาตต่ออาจารยผ์ูส้อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั หากไม่สามารถยืน่ใบลาล่วงหนา้ได ้ 

ใหย้ืน่วนัแรกท่ีเขา้ชั้นเรียน 
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  21.3  การลาพกัการศึกษา 

  21.3.1  นกัศึกษาท่ีมีความจาํเป็นจะขอลาพกัการศึกษา อาจจะยืน่คาํร้องขอลาพกั 

การศึกษาต่อสาํนกัทะเบียนและประมวลผล  ไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

    1)  เจบ็ป่วยจนตอ้งรักษาพยาบาลตวัเป็นเวลานานตามคาํสั่งแพทย ์  โดยมี

ใบรับรองแพทยจ์ากกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

    2)  มีเหตุจาํเป็นสุดวสิัย ท่ีมหาวทิยาลยัพิจารณาแลว้สมควรใหล้าพกัการศึกษา

ได ้

    3)  ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวทิยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 

   21.3.2  นกัศึกษาท่ีมีความจาํเป็นส่วนตวัอาจยืน่คาํร้องขอลาพกัการศึกษาได ้ถา้มี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

       1)  ศึกษาในมหาวทิยาลยัมาแลว้อยา่งนอ้ย  1  ภาคการศึกษา 

             2)  มีคะแนนสะสมเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

              3)  ระหวา่งท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่ารักษา 

สภาพการเป็นนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

    4)  ในการลาพกัคร้ังหน่ึง ๆ  นกัศึกษาจะลาพกัเกิน 2  ภาคการศึกษา

ติดต่อกนัไม่ได ้

       5)  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาได ้ใหน้บัระยะเวลาท่ีลาพกัอยู่

ใน 

ระยะเวลาการศึกษา ดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาท่ีลาพกัเน่ืองจากถูกเกณฑเ์ขา้รับราชการทหาร  และกรณีตามขอ้ 

19.1.3 

        6)  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาเม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาต่อตอ้ง

รายงานตวัต่อสาํนกัทะเบียนและประมวลผลก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนต่อไป 

                 21.3.3  หากเป็นการลาพกัในภาคการศึกษา   จะมีผลดงัต่อไปน้ี 

    1)  ถา้การลาพกัอยูใ่นระหวา่ง 4  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ   

2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วชิาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บนัทึกในรายงานผลการเรียน  แต่ถา้การ

ลาพกัภายหลงัเวลาท่ีกาํหนดรายวชิาท่ีลงทะเบียนจะบนัทึกสัญลกัษณ์  W  ในใบรายงานผลการศึกษา 

     2)  ถา้การลาพกัภายหลงั 4  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 

สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วชิาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบนัทึกสัญลกัษณ์ W ในใบรายงานผลการ

เรียน 
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หมวด  13 

การย้ายคณะ  หรือ เปลีย่นสาขาวชิา 

 ขอ้ 22.  การยา้ยคณะ หรือเปล่ียนสาขาวชิา 

  22.1  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะ หรือเปล่ียนสาขาวชิา ใหด้าํเนินการเสร็จส้ินก่อนการ

ลงทะเบียนประจาํภาคการศึกษานั้น 

  22.2  นกัศึกษาท่ียา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวชิา จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนด 

  22.3  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหย้า้ยคณะ หรือ สาขาวิชา จะมีสถานภาพนกัศึกษาคงเดิม 

คณะหรือสาขาวชิาใหม่ของนกัศึกษา จะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมดโดยไม่เปล่ียนแปลง และการ

คาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหน้าํผลการศึกษาเดิมทุกรายวชิามาใชใ้นการคาํนวณดว้ย  แต่การคิด

หน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรใหม่ใหน้บัเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิาในหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่เท่านั้น 

 

หมวด 14 

นักศึกษาที่กระทาํผดิระเบียบการสอบ 

 ขอ้ 23.  นกัศึกษาท่ีกระทาํผดิระเบียบการสอบ 

 23.1  นกัศึกษาท่ีกระทาํผดิระเบียบการสอบกลางภาค  หรือการสอบปลายภาค ซ่ึง 

คณะกรรมการสอบพิจารณาวา่เป็นความผิดทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต ใหล้งโทษนกัศึกษาผูก้ระทาํผดิโดย

ตดัสิทธิสอบและบนัทึก F ในวชิาท่ีกระทาํผดิระเบียบการสอบ ส่วนวชิาอ่ืนท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนไว ้ถา้เป็น 

วชิาท่ียงัไม่ไดส้อบก็ใหด้าํเนินการสอบตามปกติ และใหไ้ดผ้ลการสอบตามท่ีสอบไดจ้ริง 

 23.2  ใหอ้ธิการบดีสั่งพกัการศึกษาผูก้ระทาํผดิ 1 ภาคการศึกษาปกติเป็นอยา่งนอ้ย การสั่ง

พกัการศึกษาใหเ้ร่ิมในภาคการศึกษาปกติถดัไป หากภาคท่ีถดัจากภาคการศึกษาท่ีกระทาํผดิเป็นภาคฤดูร้อน

ใหส้ั่งพกัภาคฤดูร้อนรวมไปดว้ย  โดยใหน้บัเฉพาะภาคการศึกษาปกติในการคิดสภาพนกัศึกษาและ

ระยะเวลาการศึกษา เม่ือนกัศึกษาจะกลบัเขา้มาศึกษาตามปกติ จะตอ้งชาํระค่ารักษาสถานภาพใหค้รบถว้น 

 23.3 ถา้เป็นความผดิประเภททุจริตขั้นร้ายแรง  ใหส้ภามหาวทิยาลยัเป็นผูส้ั่งใหพ้น้สภาพ 

จากการเป็นนกัศึกษา 

 

หมวด  15 

การสําเร็จการศึกษา 
 

 ขอ้ 22.  การสาํเร็จการศึกษา 

      นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาและไดรั้บการเสนอใหไ้ดรั้บปริญญาตรี ตอ้งเรียนไดค้รบจาํนวน

หน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และขอ้กาํหนดของแต่ละสาขาวชิา  และสอบไล่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมรวมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 จากระบบ 4 แตม้ระดบัคะแนน 
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 ขอ้ 23.  การใหอ้นุปริญญา 

  นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษา  และไดรั้บการเสนอใหไ้ดรั้บอนุปริญญาจะตอ้งมีผลการศึกษา

ดงัน้ี 

 23.1  นกัศึกษาตอ้งศึกษาไดค้รบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร   และขอ้กาํหนด

ของแต่ละสาขา และ สอบไล่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00  แต่ไม่นอ้ยกวา่ 1.75  จากระดบั

คะแนน 4 แตม้ 

 23.2  นกัศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  หรือ เทียบเท่า ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บอนุปริญญา 

 

 ขอ้ 24.  การใหป้ริญญา 

  มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิต ปริญญาบณัฑิตเกียรติ

นิยมอนัดบัหน่ึง และปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง ดงัน้ี 

   24.1 สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิต นกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และไดรั้บการเสนอให้ได้

ปริญญาบณัฑิต จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

            24.1.1 ศึกษารายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขของหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้

    24.1.2  ใชเ้วลาในการศึกษาดงัน้ี 

                  นกัศึกษาเตม็เวลา   ไม่นอ้ยกวา่ 6  ภาคการศึกษา  สาํหรับหลกัสูตร 4 ปี และ   

4  ภาคการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ือง ทั้งน้ีไม่นบัระยะเวลาพกัการศึกษาดว้ยสาเหตุใด ๆ 

            นกัศึกษาไม่เตม็เวลา/บางเวลา ไม่นอ้ยกวา่ 14 ภาคการศึกษา สาํหรับ

หลกัสูตร 4  ปี  และ 8 ภาคการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ือง 

             24.1.3  สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร     และมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

สะสมรวมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่  2.00  จากระบบ 4  แตม้ระดบัคะแนน 

              24.1.4  เป็นผูมี้ความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกัด์ิศรีแห่งปริญญานั้น 

  24.2  ผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง และปริญญาเกียรตินิยมอนัดบั

สอง       ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

     24.2.1  มีคุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตตามขอ้ 24.1 

                     24.2.2  สอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป  และไม่มีรายวชิา

ใดท่ีเคยเรียนและไดส้ัญลกัษณ์  F  จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 

           24.2.3  สอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่  3.25 – 3.49   และไม่มีรายวชิาใด 

ท่ีเคยเรียนและไดส้ัญลกัษณ์  F  จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

              24.2.4  มีจาํนวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตไม่เกิน ร้อยละ 20 

ของจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร  
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 ขอ้ 25.  การใหเ้กียรติบตัรแก่ผูเ้รียนดี 

 ใหส้าํนกัทะเบียนและประมวลผลเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนดี ต่อมหาวทิยาลยั เพื่อขอรับ

เกียรติบตัรเรียนดีประจาํปี  ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

  25.1  เกียรติบตัรเรียนดีโดยมีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุดตลอดหลกัสูตร 

                                     นกัศึกษาท่ีมีสิทธิไดรั้บเกียรติบตัร จะตอ้งใชเ้วลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้

ในแผนการศึกษา โดยไม่นบัรวมภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหพ้กัการศึกษา  ไม่เคยไดรั้บระดบัคะแนน

ตวัอกัษร F   หรือ  U  ในรายวชิาใด และมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดตลอดหลกัสูตรของแต่ละ

สาขาวชิา  ทั้งน้ีตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดักบัขอ้ 24.2.1  

  25.2  เกียรติบตัรเรียนดีประจาํปี 

           นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับเกียรติบตัรเรียนดีประจาํปี  ตอ้งลงทะเบียนเรียนสองภาค

การศึกษาปกติในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต  เวน้แต่ในปีการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการศึกษาของหลกัสูตร ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งน้ีตอ้งไม่เคยไดรั้บระดบัคะแนน

ตวัอกัษร F หรือ U  ในปีการศึกษานั้น และมีระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

 

หมวด  16 

บทเฉพาะกาล      

                           

 ขอ้ 26.  ใหใ้ชร้ะเบียบมหาวทิยาลยัโยนก วา่ดว้ย “ระเบียบวิทยาลยัโยนกวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญา

บณัฑิต พ.ศ. 2531 ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง พ.ศ. 2547”   สําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 

จนกวา่ จะสาํเร็จการศึกษา 

 

 

 ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  26   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2552  

 

 

         (ลงนาม)  พลเอก  

                           (ธงชยั     เก้ือสกุล) 

                           นายกสภามหาวทิยาลยั 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และ (๙) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลยัโยนกในการประชุมครัง้

ท่ี ๓/๒๕๕๓ เมื่อวนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒   

บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดในสว่นท่ีมีบญัญตัิไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือท่ีขดัหรือแย้งตอ่

ข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 

ข้อ ๔ ในข้อบงัคบันี ้

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัโยนก 

“สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัโยนก 

“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัโยนก 

“บณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ การจดัการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัโยนก 

“หลกัสตูร” หมายความว่า หลกัสตูรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิให้เปิด

สอน และได้แจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ือทราบแล้ว 

“สาขาวิชา” หมายความวา่ สาขาวิชาในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัโยนก 

 “ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ระดับ

บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 
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“คณบด”ี หมายความวา่ คณบดีของคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“สาํนกังานบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ สาํนกังานบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“ผู้ อํานวยการสาํนกังานบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ ผู้ อํานวยการสาํนกังานบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจํา หรือ อาจารย์พิเศษท่ีทําหน้าท่ีสอนนกัศึกษาและรับผิดชอบ

รายวิชาในหลกัสตูร 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความวา่ อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลยัท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางด้านการสอนและการวิจยั 

และปฏิบตัิหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสตูร 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีทําหน้าท่ีสอนนกัศึกษาและรับผิดชอบ

รายวิชาตามความเช่ียวชาญของตน 

“ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่ง

อาจเป็นบคุลากรท่ีไมอ่ยูใ่นสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัโดยไมต้่องพิจารณาด้านคณุวฒุิและ

ตําแหนง่ทางวิชาการ 

“นกัศกึษา” หมายความวา่ นกัศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัโยนก 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้ 

ข้อ ๖  เพ่ือให้การดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมี

อํานาจออกคําสัง่ ประกาศ หรือ หลกัเกณฑ์เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบตัิในรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้หรือสัง่

ปฏิบตัิการเก่ียวกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาได้โดยท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้

การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาซึง่มไิด้กําหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้และมิได้มีบงัคบัหรือ

ระเบียบอ่ืนกําหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาพิจารณาเป็นกรณีไป ทัง้นีต้้องไม่ขดัหรือแย้งกบัท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 

หมวด ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๗  การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบมาตรฐาน มหาวิทยาลยัอาจจดัการศกึษาใน

ระบบอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนดก็ได้ 

กรณีท่ีมหาวิทยาลยัจดัการศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบการศึกษานัน้ไว้ในหลกัสตูร

ให้ชดัเจน รายละเอียดดงักลา่วให้ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกบัภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษา การคิดค่าหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบตัิ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทํา

โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดงักลา่วกบัหนว่ยกิต 

ระบบทวิภาค 

ระบบการจดัการศกึษาอ่ืนใดท่ีมหาวทิยาลยันํามาใช้ในการจดัการศกึษาควรเป็นระบบมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ

ในระดบัสากล 
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ข้อ ๘  ปีการศกึษาหนึง่แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ อนัได้แก่ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ภาคการศึกษาท่ี 

๒ โดยอาจมีภาคฤดรู้อนตอ่จากภาคการศกึษาท่ี ๒ ได้อีก ๑ ภาคการศกึษา 

ในภาคการศึกษาปกติหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนต้องมี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สปัดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สปัดาห์ ทัง้นี ้ชัว่โมงเรียนของรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคฤดรู้อน

ต้องเทา่กบัชัว่โมงเรียนท่ีเปิดสอนในภาคการศกึษาปกต ิ

ข้อ ๙  หนว่ยท่ีใช้แสดงปริมาณการศกึษา เรียกว่า “หน่วยกิต” การคิดค่าหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้สําหรับการศึกษา

ในแตล่ะรายวิชานัน้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไมน้่อยกวา่ ๑๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้

มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิต 

๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๓ การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไมน้่อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 

๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้

ไมน้่อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบ ทวิภาค 

๙.๕ การค้นคว้าอิสระ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๖ วิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั ๑ 

หนว่ยกิตระบบทวิภาค 
 

ข้อ ๑๐  การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาตา่งประเทศก็ได้ 

การเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระให้ใช้ภาษาหลกัท่ีใช้ในการจดัการศกึษา 

การกําหนดภาษาตามวรรคหนึง่และวรรคสองต้องประกาศให้ผู้สมคัรเข้าศกึษาทราบก่อนสมคัร 

 

หมวด ๓ 

หลักสูตร 

 

ส่วนที่ ๑ หลักสตูรที่เปิดสอน 
 

ข้อ ๑๑ ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรเป็นดงัตอ่ไปนี ้

๑๑.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูมุ่งให้มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกับ

แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั และมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ เน้นการพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญสามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึน้ และควรเป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีความเบ็ดเสร็จในตวัเอง 
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๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาของชาติ ปรัชญาของการอดุมศกึษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็น

สากล เน้นการพฒันานกัวิชาการและนกัวชิาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสงูในสาขาวิชาตา่ง ๆ โดยกระบวนการวิจยั

เพ่ือให้สามารถบกุเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระรวมทัง้มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ เช่ือมโยงและบรูณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนได้อยา่งตอ่เน่ือง มีคณุธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 

ส่วนที่ ๒ 

โครงสร้างหลกัสูตรและระยะเวลาการศึกษา 

ข้อ ๑๒ โครงสร้างของหลกัสตูรเป็นดงัตอ่ไปนี ้

๑๒.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูต้องมีจํานวนหนว่ยกิตไม่น้อย

กวา่ ๒๔ หนว่ยกิต 

๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่ง

การศกึษาเป็น ๒ แผน คือ 

๑๒.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ ๓๖ หนว่ยกิต มหาวิทยาลยัอาจกําหนดให้

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึน้ก็ได้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อย

กวา่ ๑๒ หนว่ยกิต ทัง้นีต้้องมีจํานวนหนว่ยกิตรวมกนัไมน้่อยกวา่ ๓๖ หนว่ยกิต 

๑๒.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้า

อิสระไมน้่อยกวา่ ๓ หนว่ยกิตแตไ่มเ่กิน ๖ หนว่ยกิต  สาขาวิชาท่ีเปิดสอนแผน ข ต้องมีแผน ก ให้นกัศึกษาเลือกควบคู่กนั

ไปด้วย  

๑๒.๓ หลกัสตูรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพ

ชัน้สงู คือ 

๑๒.๓.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลยั

อาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาอ่ืนเพ่ิมขึน้ก็ได้โดยไม่นบัหนว่ยกิต แต่จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิ

ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ๑.๑ ผู้ เข้าศกึษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ ๔๘ หนว่ยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้ เข้าศกึษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ ๗๒ หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั 
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๑๒.๓.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางาน

รายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ ๑๒ หนว่ยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้ เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางาน

รายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ ๒๔ หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ ต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั 

ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศกึษา ให้เป็นไปตามแผนการศกึษาของแตล่ะหลกัสตูร ดงัตอ่ไปนี ้

๑๓.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาค

การศกึษาปกติ แตไ่มเ่กิน ๖ ภาคการศกึษาปกต ิ

๑๓.๒ หลกัสตูรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศกึษาอยา่งน้อย ๓ ภาคการศกึษาปกติ แตไ่มเ่กิน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ

๑๓.๓ หลกัสตูรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษา

สาํหรับผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือ ไมเ่กิน ๑๒ ภาคการศกึษาสาํหรับผู้สาํเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาโท 

๑๓.๔ สําหรับนกัศึกษาท่ีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการบริหารบณัฑิต

วิทยาลยัอาจผอ่นผนัให้นกัศกึษาขยายเวลาการศกึษาตอ่ได้ครัง้ละ ๑ ภาคการศกึษาปกต ิ แตไ่มเ่กิน  ๒ ครัง้ 

นกัศกึษาจะได้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาการศกึษาตอ่ได้ วิทยานิพนธ์ต้องมีความก้าวหน้าอยา่งเดน่ชดั และมีความ

จําเป็นทางวิชาการ หรือ มีเหตสุดุวิสยั 

๑๓.๕  กรณีท่ีนกัศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับนกัศึกษา

ปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีอาจได้รับพิจารณาให้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทได้ สว่น

นกัศกึษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สาํเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาโท อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

โทในหลกัสตูรท่ีศกึษาอยูอี่กปริญญาหนึง่ได้โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการสาํเร็จการศกึษาท่ีกําหนดในหลกัสตูร 

การดําเนินการตามข้อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ ให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 
 

หมวด ๔ 

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา 
____________________ 

 

ข้อ ๑๔  อาจารย์ผู้สอนต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

๑๔.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู และหลกัสตูรปริญญาโท  อาจารย์ผู้สอน

ต้องมีคุณวฒุิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

๑๔.๒ หลกัสตูรปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอนต้องมีคณุวฒุิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหนง่ทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้าน

การสอนและการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
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ข้อ ๑๕  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้

ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์

ในการทําวิจยัท่ีไมใ่ช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๑๖  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัต้องเป็นอาจารย์ประจําเทา่นัน้ สว่นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น

อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัก็ได้ 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะอาจเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัก็ได้ ทัง้นีต้้องเป็นบคุลากรประจําในมหาวิทยาลยั

เท่านัน้  ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะอาจเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ โดยอาจเป็นบคุลากรประจําในมหาวิทยาลยั 

หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นท่ียอมรับใน

ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ ๆ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งระดับ ๙ ขึน้ไป ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอยา่งยิ่ง เป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาอาจ

แต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลกัได้โดยอนโุลม 

 

ข้อ ๑๗  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้คําปรึกษาการจดัทําโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นกัศึกษาและจดัให้มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๒) รับผิดชอบและควบคมุการทําวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาให้สอดคล้องกบัโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีสอบผ่านแล้ว

และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑติศกึษา 

(๓) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจยั ตลอดจนวิธีการทาง

สถิต ิรวมทัง้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

(๔) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับการแปลความหมายข้อมูลและผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การ

อภิปรายผล และการเขียนบทคดัย่อ ตลอดจนการใช้ภาษาและการเขียนรายงานผลการศึกษาท่ีถูกต้องเหมาะสมตาม

รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยั 

(๕) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาแก่นกัศกึษาเก่ียวกบัการเขียนวิทยานิพนธ์และการใช้ภาษา 

(๖) ติดตามการดําเนินงานวิจยัให้เป็นไปตามแผนงานและประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทกุภาคการศึกษา และ

ต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจนกว่าวิทยานิพนธ์ดงักล่าวจะเสร็จ

สมบรูณ์ 

(๗) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ 

(๘) ให้ความเห็นชอบในการสอบวดัคณุสมบตัิ 

 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  126  
 

(๙) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาในความดแูล 

(๑๐) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบันีแ้ละตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 
 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์

ด้านการสอนและการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา  

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีตามข้อ ๑๗ โดยอนโุลม 
 

ข้อ ๑๙  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึ่ง

ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๐  อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรืออาจมีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกร่วมด้วยก็ได้ 

อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องมีคณุวฒุิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหนง่ทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน

และการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๑  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) พิจารณาความสามารถของนกัศกึษาในการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ความรอบรู้เก่ียวกบัเนือ้หา 

กระบวนการทําวิจัย ตลอดจนระเบียบวิธีการทางสถิติ ความสามารถในการนําเสนอผลงานทัง้ในด้านการพดูและการ

เขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

(๒) พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเขียน การใช้เอกสาร อ้างอิงและการเขียนบทคดัยอ่ 

(๓) ลงมติตดัสนิผลการสอบ 

ข้อ ๒๒  ในกรณีหลกัสตูรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ 

อาจารย์ผู้ สอนท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒ มหาวิทยาลยัอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีไป ทัง้นีโ้ดย

ความเห็นของสภามหาวิทยาลยั และต้องแจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้รับทราบการแตง่ตัง้นัน้ด้วย 

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กบัผลงานของ

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิาหรือตําแหนง่ท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเคยีงและยอมรับให้เทียบเทา่กบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ

สาขาวิชา 

ข้อ ๒๓  อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้

ไมเ่กิน ๕ คน หากหลกัสตูรใดมีอาจารย์ประจําท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดแูลนกัศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้คณะกรรมการ

บริหารบณัฑิตศกึษาอนมุตัิให้อาจารย์ประจําในหลกัสตูรนัน้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่

เกิน ๑๐ คน 
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ข้อ ๒๔  อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนกัศกึษาปริญญาโทได้ 

ไมเ่กิน ๑๕ คน 

หากอาจารย์ประจําเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสดัส่วนนกัศึกษาท่ีทํา

วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กบันกัศกึษาท่ีค้นคว้าอิสระ ๓ คน 
 

ข้อ ๒๕  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าท่ียังไม่สําเร็จ

การศกึษาด้วย 

หมวด ๕ 

นักศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๒๖  ประเภทของนกัศกึษาแบง่เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๒๖.๑ นกัศกึษาสามญั คือ บคุคลท่ีมหาวิทยาลยัรับเข้าศกึษาโดยสมบรูณ์ หรือรับเข้าเป็นนกัศกึษาทดลองศกึษา

ตามเง่ือนไขท่ีสาขาวิชากําหนด และเมื่อผ่านการประเมินผลจะได้รับเข้าเป็นนกัศึกษาสามญัตามหลกัสตูรในสาขาวิชา

ตา่ง ๆ เพ่ือรับประกาศนียบตัรหรือปริญญา 

 ๒๖.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ขอรับประกาศนียบัตรหรือ

ปริญญา  

นกัศกึษาวิสามญัจําแนกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้ ร่วมฟังการบรรยาย นกัศกึษาทําวิจยัและ นกัศกึษาเรียนข้าม

สถาบนั 
 

ข้อ ๒๗  ผู้ เข้าศกึษาต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

๒๗.๑ ผู้ เข้าศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และมีคณุสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๒ ผู้ เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี

คณุสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๓ ผู้ เข้าศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงต้องเป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา่ และมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๔ ผู้ เข้าศกึษาหลกัสตูรปริญญาเอกต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร โดยผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรนัน้ ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

๒๗.๔.๑ ผู้ เข้าศกึษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ ต้องเป็นผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเทา่  

๒๗.๔.๒ ผู้ เข้าศกึษาแบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผล

การเรียนเฉลีย่สะสมไมน้่อยกวา่ ๓.๕๐ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจกําหนดคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ซึง่ไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีเ้พ่ิมเติมได้ 
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ข้อ ๒๘   การรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาเป็นผู้อนมุตัิการรับเข้าศกึษา 
 

ข้อ ๒๙  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาคดัเลือกผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ ๒๗ เข้าเป็นนกัศึกษา

โดยมีการทดสอบซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษากําหนด 

กรณีท่ีผู้สมคัรกําลงัรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมคัรได้แสดงหลกัฐานว่าสําเร็จ

การศกึษาแล้ว และมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ ๓๐  การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

ผู้ ท่ีได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาต้องรายงานตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามวนัและเวลาท่ีคณะกรรมการ

บริหารบณัฑิตศกึษากําหนด มิฉะนัน้จะถือวา่สละสทิธ์ิ 
 

ส่วนที่ ๒ 

การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ ๓๑  การลงทะเบียนเรียน แบง่ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  

๓๑.๑ การลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิต 

๓๑.๒ การลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

๓๑.๓ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยาย 

๓๑.๔ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

 

ข้อ ๓๒  ในแตล่ะภาคการศกึษาปกติ ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนไมน้่อยกวา่ ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วย

กิต สาํหรับภาคฤดรู้อน ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน ๖ หนว่ยกิต 

การลงทะเบียนเรียนซึ่งไม่เ ป็นไปตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจากประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร 

ข้อ ๓๓  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต หรือ ลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยายได้ก็

ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก่อน และต้องชําระ

คา่ลงทะเบียนเรียนและคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๓๔  นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีบรรจุอยู่ในแผนการศึกษาหรือเทียบเท่าในสถาบนัอ่ืนเพ่ือ

นบัเป็นวิชาตามแผนการศกึษาของหลกัสตูรท่ีกําลงัศกึษาก็ได้ 

การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๓๕  ในภาคการศกึษาท่ีนกัศกึษาไมม่ีรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียน หรือ มีผลการเรียนเป็น IP นกัศึกษาต้อง

ลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยัและชําระคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
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ข้อ ๓๖  นกัศึกษาอาจขอเพ่ิม ขอลด หรือ ขอเพิกถอนรายวิชาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรหรือผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมอบหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

การขอลดและขอเพิกถอนรายวิชาต้องมีรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานัน้เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑ 

รายวิชา 
 

ส่วนที่ ๓ 

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 

ข้อ ๓๗  นกัศกึษาสามารถขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตได้ภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา หรือ เทียบเทา่ท่ีคณะกรรมการการอดุมศึกษา

หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไมน้่อยกวา่สามในสีข่องรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ี

ขอเทียบ 

ข้อ ๓๘  นักศึกษาอาจเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ หากเคยศึกษาและสอบผ่านรายวิชาระดับ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีเนือ้หารายวิชาเทียบเท่ากบัรายวิชาในหลกัสตูรท่ีกําลงัศึกษาอยู่นัน้

โดยมีผลการศกึษาเป็น S หรือไมต่ํ่ากวา่ B หรือเทียบเทา่ 

รายวิชาท่ีนํามาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นบัแต่ภาค

การศกึษาท่ีขอยกเว้น 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

ข้อ ๓๙  นกัศึกษาอาจขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตเพ่ือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ หากรายวิชาในสาขาวิชาท่ี

กําลงัศกึษาสามารถเทียบรายวิชาเทียบเทา่กบัสาขาวิชาใหมไ่ด้ไมน้่อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยมีผลการศึกษาเป็น S หรือไม่

ตํ่ากวา่ B หรือเทียบเทา่ 

รายวิชาท่ีนํามาเทียบวชิาเรียนและโอนหนว่ยกิตเพ่ือเปลีย่นสาขาวชิาได้ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศกึษามาแล้วไมเ่กิน 

๓ ปี นบัแตภ่าคการศกึษาท่ีขอเปลีย่นสาขาวิชาและต้องศกึษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๙ หนว่ยกิต 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

 ข้อ ๔๐ นกัศกึษาอาจขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอธัยาศยั 

หรือ การเทียบประสบการณ์จากการทํางานได้ วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุม่รายวิชา

และเกณฑ์การตดัสนิของการประเมินให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่ B  จึงจะให้จํานวนหนว่ยกิตของรายวิชาหรือกลุม่รายวชิานัน้ 

 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไมเ่กิน  ๑  ใน ๓  ของจํานวนหนว่ยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
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ข้อ ๔๑  นกัศึกษาท่ีขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัอย่างน้อย ๑ ปี

การศกึษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลกัสตูรท่ีเข้าศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๒ หนว่ยกิต 

ข้อ ๔๒  การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องกระทําภายในภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน

เรียนโดยต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑติศกึษา 

คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาอาจกําหนดให้มีการทดสอบความรู้เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการ

เทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตก็ได้ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีท่ีมีการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต เมื่อนกัศกึษาได้ศกึษาและสอบผา่นรายวิชาอ่ืนท่ีไมไ่ด้

เทียบวชิาเรียนและโอนหนว่ยกิตในหลกัสตูรท่ีกําลงัศกึษาครบตามหลกัสตูรแล้ว ให้ถือวา่ได้ศกึษาและสอบผา่นรายวชิา

ในหลกัสตูรครบถ้วนตามจํานวนหนว่ยกิตรายวิชารวมในหลกัสตูรนัน้แล้ว เว้นแตป่ระธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยัจะกําหนดให้ศกึษารายวชิาอ่ืนเพ่ิมเตมิ 

ข้อ ๔๔ การแสดงผลการเรียนในใบแสดงผลการเรียนให้แยกรายวิชาท่ีได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วย

กิตไว้ตา่งหาก โดยให้ระบช่ืุอสถาบนัอดุมศกึษาของรายวิชาท่ีนํามาเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต และให้ระบรุายวิชาท่ี

ได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตพร้อมสญัลกัษณ์คะแนน 

กรณีท่ีเป็นการเทียบโอนความรู้และการให้หนว่ยกิตจากการศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการ

เทียบประสบการณ์จากการทํางาน ให้แสดงผลการเรียนดงัตอ่ไปนี ้

(๑) หนว่ยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้บนัทกึ CS (Credits from 

Standardized Test) 

(๒) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) ให้บนัทึก CE 

(Credits from Exam) 

(๓) หนว่ยกิตท่ีได้จากการประเมินการศกึษาหรือการอบรมโดยหนว่ยงานอ่ืนท่ีไมใ่ช่มหาวิทยาลยั (Evaluation of 

Non-Sponsored Training) ให้บนัทกึเป็น CT (Credits from Training) 

(๔) หนว่ยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้บนัทกึเป็น CP (Credits from Portfolio) 

รายวิชาท่ีได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตจะไมนํ่ามาคํานวณคะแนนเฉลีย่สะสม 

 
ส่วนที่ ๔ 

การลงทะเบียนเรียนซํา้ 
 

ข้อ ๔๕  นกัศกึษาท่ีได้รับผลการประเมินตํ่ากวา่ C หรือได้รับผลการประเมินเป็น U หรือ W ในรายวิชาบงัคบัต้อง

ลงทะเบียนรายวิชานัน้ซํา้จนกว่าจะได้รับผลการประเมินเป็นสญัลกัษณ์ไม่ตํ่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินเป็น S 

มิฉะนัน้จะไมส่าํเร็จการศกึษา 

 

ข้อ ๔๖  นกัศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชาท่ีสอบได้ตํ่ากวา่ B ได้ 

นกัศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนซํา้โดยเลอืกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึแทน

กนัได้โดยต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 
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ข้อ ๔๗  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํา้ได้ต่อเมื่อได้รับการอนมุตัิจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

และต้องชําระคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

การลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชาใดจะกระทําได้เฉพาะในภาคการศกึษาท่ีเปิดรายวิชานัน้เป็นปกติเทา่นัน้ 

ข้อ ๔๘  ผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีลงทะเบียนเรียนซํา้จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสญัลกัษณ์ R แล้วแสดงผลการ

เรียนใหมท่ดแทนผลการเรียนในรายวิชาเดิม 

ในกรณีท่ีผลการเรียนใหมต่ํ่ากวา่ผลการเรียนเดิม ให้คงใช้ผลการเรียนเดิม 

ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซํา้หลายครัง้ ให้ใช้ผลการเรียนท่ีมีแต้มระดบัคะแนนสงูสดุ 

 

ส่วนที่ ๕ 

สถานภาพนักศึกษา 

ข้อ ๔๙ สถานภาพนกัศกึษาแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก ่

๔๙.๑ นกัศกึษาปกติ คือ นกัศกึษาท่ีมคีะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ 

๔๙.๒ นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ คือ นกัศกึษาท่ีมคีะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 

ข้อ ๕๐  นักศึกษาอาจขอลาการศึกษาได้โดยยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร โดยระบเุหตผุลและเอกสารหลกัฐานประกอบการลาอยา่งชดัเจน 

แม้ว่านกัศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลาระหว่างภาคการศึกษา  การลากิจและลาป่วย นกัศึกษาจะมีสิทธิสอบก็

ตอ่เมื่อนกัศกึษามีเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมดในวิชานัน้ 
 

ข้อ ๕๑  นกัศึกษาท่ีจะลาพกัการศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานสภาพนกัศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

 นกัศกึษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้วจะต้องลดหรือขอเพิกถอนรายวิชาเหลา่นัน้ทัง้หมดก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลา

พกัการศกึษา 

นกัศึกษาท่ีไม่เคยลงทะเบียนเรียนหรือไม่มีหน่วยกิตสะสม จะขอลาพกัการศึกษาติดต่อกนั  ๒  ภาคการศึกษา

ไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๕๒  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะต้องยื่นคํา ร้องต่อประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูรโดยระบเุหตผุลในการขอลาออกอยา่งชดัเจน 

เมื่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบแล้วให้นําเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาผา่นคณบดเีพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

ข้อ ๕๓ นกัศกึษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

(๒) ผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ ภายในระยะเวลาการศึกษาสงูสดุของแต่ละหลกัสตูรนบัจาก

วนัท่ีนกัศกึษาขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา 

(๓) ยื่นใบลาออกตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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(๔) ขาดการติดตอ่กบัมหาวิทยาลยั เป็นเวลาติดตอ่กนั ๓๐ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีลงทะเบียนเรียน 

(๕) เป็นผู้กระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรงหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั  

หรือกระทําผิดตอ่ระเบียบวินยัอยา่งร้ายแรง 

(๖) เสยีชีวิต   

การพ้นสถานสภาพการเป็นนกัศกึษาตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

นกัศึกษาท่ีพ้นสถานสภาพการเป็นนกัศึกษาตาม (๒) และ (๓) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาได้ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 
 

หมวด ๖ 

การสอนและการสอบ 

 

ส่วนที่ ๑ 

การสอนและการสอบรายวิชา 
 

ข้อ ๕๔  การจดัการเรียนการสอน และการกําหนดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลกัสตูรใน

แตล่ะภาคการศกึษาให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๕๕  การสอบรายวิชาเป็นการสอบเพ่ือวดัว่านกัศึกษามีความรู้ในรายวิชานัน้โดยอาจเป็นการสอบข้อเขียน

หรือการวดัผลการศกึษาโดยวิธีอ่ืน ทัง้นีต้้องแจ้งให้นกัศึกษาทราบลว่งหน้าตัง้แต่เร่ิมเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดู

ร้อน 

นกัศกึษาต้องสอบรายวิชาทกุรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เว้นแต่เป็นรายวิชาท่ีเป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วม

ฟัง หรือได้เพิกถอนรายวิชานัน้อยา่งถกูต้อง หรือเป็นกรณีท่ีนกัศกึษาได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการศกึษา 

ข้อ ๕๖  นกัศกึษาต้องมีเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาศกึษาทัง้หมดของแต่ละรายวิชาจึงจะมีสิทธ์ิ

เข้าสอบในรายวิชานัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสอบได้ 

ข้อ ๕๗  กําหนดการสอบประจําภาคการศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

กําหนดการสอบระหวา่งภาคการศกึษาให้อยูใ่นดลุพินิจของอาจารย์ผู้สอน  

 
ส่วนที่ ๒ 

การสอบประมวลความรู้ 
 

ข้อ ๕๘  การสอบประมวลความรู้สาํหรับหลกัสตูรปริญญาโท (Comprehensive Examination) เป็นการทดสอบ

ความรู้ท่ีได้ศกึษาในหลกัสตูร ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนือ้หา และความสามารถในประยกุต์ใช้

ความรู้ตามปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

การสอบประมวลความรู้อาจเป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบปากเปล่าตามท่ีคณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู้กําหนด 
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ข้อ ๕๙  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรหรือผู้ ท่ี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็นประธาน อาจารย์ผู้สอนท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมาย

อยา่งน้อย ๒ คน เป็นกรรมการ และอาจมีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกอีก ๑ คนเป็นกรรมการก็ได้ 

ให้คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประกาศรายช่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

ข้อ ๖๐  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้โดยให้

ประกาศช่วงเวลาท่ีจะจดัสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศกึษาต้น 

ข้อ ๖๑  นกัศกึษาท่ีประสงค์จะสอบประมวลความรู้ให้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

ชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

นกัศึกษาจะเข้าสอบประมวลความรู้ได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลกัสตูรและมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ โดยมีผลการประเมินรายวิชาบงัคบัไมต่ํ่ากวา่ C 

ข้อ ๖๒  เมื่อได้ดําเนินการสอบประมวลความรู้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการ

สอบตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาผา่นคณบดเีพ่ืออนมุตัผิลการ

สอบประมวลความรู้ 

ข้อ ๖๓  นกัศึกษาท่ีเข้าสอบประมวลความรู้แล้วได้สญัลกัษณ์ U อาจยื่นคําร้องตามข้อ ๖๒ วรรคหนึ่งได้อีก ๒ 

ครัง้ เว้นแตค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นวา่มีเหตอุนัจําเป็นและสมควรท่ีจะได้รับการผอ่นผนั อาจยื่นคําร้องภายหลงั

กําหนดเวลาดงักลา่วได้  

หากผลปรากฎวา่ยงัได้รับสญัลกัษณ์ U อีก ๒ ครัง้ ให้ผู้นัน้พ้นจากสถานภาพการเป็นนกัศกึษา 

 

ส่วนที่ ๓ 

การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 

ข้อ ๖๔  การสอบวดัคณุสมบตัิสาํหรับหลกัสตูรปริญญาเอก (Qualifying Examination) เป็นการสอบวดัความรู้

พืน้ฐาน ทกัษะเชิงวิเคราะห์ และศกัยภาพของนกัศึกษาในการทํางานวิจัยโดยอิสระ เพ่ือแสดงถึงศกัยภาพและความ

พร้อมของนกัศกึษาท่ีจะศกึษาในระดบัปริญญาเอก 

การสอบวดัคณุสมบตัิให้กระทําโดยการสอบข้อเขียน และจะมีการสอบปากเปลา่ด้วยหรือไมก็่ได้ 

การสอบวดัคณุสมบตัิให้กระทําโดยคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๕  คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัติให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนโดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๕๙ โดย

อนโุลม 

ให้คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประกาศรายช่ือคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๖  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัให้มีการสอบวดัคณุสมบตัิภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้โดยให้ประกาศ

ช่วงเวลาท่ีจะจดัสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศกึษาต้น 
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ข้อ ๖๗  นกัศึกษาท่ีประสงค์จะสอบวดัคณุสมบตัิให้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

ชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

นกัศึกษาจะเข้าสอบวัดคุณสมบตัิได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและได้

ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบตัิในภาคการศึกษาท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติรวมทัง้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

๖๗.๑ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาด้วยวฒุิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนระดบัปริญญาเกียรตินิยมขึน้ไป

สามารถยื่นคําร้องขอสอบวดัคณุสมบตัิได้ตัง้แตภ่าคการศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

๖๗.๒ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาด้วยวฒุิปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา่ระดบัปริญญาเกียรตินิยมต้องลงทะเบียน

เรียนรายวิชาในหลกัสูตรไม่ตํ่ากว่า ๑๒ หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึน้ไป จึงจะยื่นคําร้องขอสอบวัด

คณุสมบตัิได้ 

ข้อ ๖๘  เมื่อได้ดําเนินการสอบวดัคณุสมบตัิแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัิรายงานผลการสอบ

ตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาผา่นคณบดเีพ่ืออนมุตัผิลการ

สอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๙  นกัศึกษาท่ีสอบวดัคณุสมบตัิแล้วได้สญัลกัษณ์ U อาจยื่นคําร้องตามข้อ ๖๗ วรรคหนึ่งได้อีก ๑ ครัง้ 

ภายในภาคการศกึษาถดัไป เว้นแตค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นวา่มีเหตอุนัจําเป็นและสมควรท่ีจะได้รับการผอ่นผนั 

อาจยื่นคําร้องภายหลงักําหนดเวลาดงักลา่วได้  

หากผลปรากฎว่ายงัได้รับสญัลกัษณ์ U อีก คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจเสนอคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิโอนนกัศกึษาไปเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโทได้ 

 

ส่วนที่ ๔ 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๐  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการสอบวดัความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเด็น

ปัญหา ระเบียบวิธีการวิจยั วิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหางานวิจยั 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหลกัสตูรปริญญาเอกต้องมีการสอบความรู้พืน้ฐานและความรู้เชิงลกึท่ีจําเป็นใน

การทําวิทยานิพนธ์เพ่ือให้แนใ่จวา่นกัศกึษามีความรู้ท่ีจําเป็นเพียงพอในการทํางานวิจยั 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กระทําโดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๑  ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ซึ่งอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็น

ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีเชน่นี ้ให้นบัเป็น ๑ คน 

(๓) ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุสมบตัิตามข้อ ๑๙ วรรคสองโดยอนโุลม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มิได้ 
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ข้อ ๗๒  ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สอบวดัความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจยัให้สอดคล้องกบัระยะเวลาในการ

ทําวิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 

(๒) เสนอผลการสอบตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 

ข้อ ๗๓  นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์เห็นชอบแล้วแก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็นการล่วงหน้าและต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

นกัศกึษาต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามหลกัเกณฑ์และภายใน

กําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ข้อ ๗๔  เมื่อได้ดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์รายงาน

ผลการสอบตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ืออนมุตัิผลการ

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๕  นกัศกึษาต้องได้รับอนมุตัโิครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนดและต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ปีการศึกษานับแต่ภาค

การศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

(๒) นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๓ ปีการศึกษานับแต่ภาค

การศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดให้

นกัศกึษาต้องสอบและได้รับอนมุตัิโครงร่างวิทยานิพน์กอ่นกําหนดเวลาได้ 

นกัศึกษาท่ีไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นสถานภาพการเป็น

นกัศกึษา เว้นแตม่ีเหตอุนัจําเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาอาจขยายกําหนดเวลาตอ่ไปอีก ๑ ภาคการศกึษาได้ 

ข้อ ๗๖  เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจัดทําประกาศหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ช่ือผู้ ทําวิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สง่ให้

สาํนกังานบณัฑิตศกึษาเผยแพร่ตอ่ไป 

การเปลีย่นแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีท่ีมี

เหตุผลและความจําเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาโดยลาํดบั 
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ส่วนที่ ๕ 

การสอบวทิยานิพนธ์ 
 

ข้อ ๗๗  การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา ประกอบด้วยการตรวจ

อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปลา่ และการประชุมพิจารณา

ผลงานโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๘  ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยหลกัสตูรปริญญาโทให้

มีกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ คน แตไ่มเ่กิน ๕ คน หลกัสตูรปริญญาเอกให้มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่

เกิน ๗ คน โดยต้องแตง่ตัง้อาจารย์ประจําอยา่งน้อย ๒ คนเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็น

ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีเช่นนี ้ให้นบัเป็น ๑ คน 

(๓) ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีการแตง่ตัง้กรรมการให้มีจํานวนมากกว่า

ท่ีกําหนดไว้ก็ได้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มิได้ 

ข้อ ๗๙  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ ประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวนั

สอบวิทยานิพนธ์ และทดสอบความรู้นกัศึกษาด้วยการซกัถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมทัง้อนุมตัิการปรับเปลี่ยนหวัข้อ

วิทยานิพนธ์ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่แนวทางการวิจยัท่ีได้รับอนมุตัิไว้ก่อนหน้านัน้ 

ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรทราบด้วย 

ข้อ ๘๐  นกัศกึษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ก็ตอ่เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

(๑) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

(๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนัก่อนวนัสอบ

วิทยานิพนธ์ 

(๓) มีหลกัฐานแสดงวา่ได้สง่บทความวิจยัซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้วารสารทางวิชาการพิจารณาเพ่ือ

การตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับให้ไปเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนด 

ข้อ ๘๑  นกัศกึษาท่ีประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้สง่ร่างวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ

แล้วแก่สาํนกังานบณัฑิตศกึษาเป็นการลว่งหน้าและต้องชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
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ข้อ ๘๒  การสอบวิทยานิพนธ์ให้กระทําโดยเปิดเผย และบคุคลภายนอกอาจเข้ารับฟังได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์

ระดบัปริญญาเอกซึง่มีการเสนอผลงานวจิยัท่ีสามารถตรวจสอบได้ เว้นแตม่ีความจําเป็นต้องพิทกัษ์ข้อมลูสว่นหนึง่สว่นใด

ของวิทยานิพนธ์ไว้เป็นความลบั ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจสัง่เป็นอยา่งอ่ืนได้ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจอนญุาตหรือไม่อนญุาตให้ผู้ เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัเนือ้หาของวิทยานิพนธ์ รวมทัง้การจํากดัเวลาการถาม และการควบคมุให้ดําเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

ข้อ ๘๓  ในวนัสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รวมกนัไม่น้อยกว่า ๓ คน 

สาํหรับหลกัสตูรปริญญาโท และไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลกัสตูรปริญญาเอกมาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์จึงจะถือ

วา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์  

นกัศกึษาท่ีไมม่าสอบในวนัสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือวา่ขาดสอบและไมผ่า่นการสอบวิทยานิพนธ์ เว้นแตไ่มส่ามารถ

เข้าสอบโดยเหตสุดุวิสยัโดยได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์นัน้ 

ข้อ ๘๔  เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์สิน้สดุลง ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาและ

ประเมินผลการสอบเป็นการลบั 

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง ยกเว้น

กรณีของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้นบัรวมกนัเป็นหนึ่งเสียง โดยให้ถือ

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉยั เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ

สอบวิทยานิพนธ์ไว้เป็นอยา่งอ่ืน โดยต้องแจ้งให้นกัศกึษาทราบเป็นการลว่งหน้า 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจให้ผา่นโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่าท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนก็ได้ ทัง้นี ้

ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนสว่นท่ีเหลอืให้ครบถ้วนตามจํานวน    หนว่ยกิตท่ีกําหนดตัง้แตภ่าคการศกึษาถดัไป 

ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และต้องแจ้งผลการ

สอบวิทยานิพนธ์แก่นกัศกึษาให้ทราบด้วย 

ข้อ ๘๕  การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

๘๕.๑ ในกรณีสอบผา่นแตต้่องมีการแก้ไข ให้ระบปุระเด็นหรือรายการท่ีต้องแก้ไข พร้อมทัง้มีการอธิบาย ชีแ้จง

ให้ผู้ เข้าสอบรับทราบ ทัง้นี ้ผู้ เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน ๔๕ วนันบั

จากวันสอบ หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ แล้วให้

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลขัน้สดุท้ายตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

๘๕.๒ ในกรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องสรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ให้ผ่านโดย

บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจ้งให้ผู้ เข้าสอบทราบและรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรภายใน ๓ วนัทําการถดั

จากวนัสอบ 

ข้อ ๘๖  นกัศกึษาท่ีไมผ่า่นการสอบวิทยานิพนธ์มีสทิธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ขอสอบใหม่ภายใน ๓๐ 

วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งผลการสอบ 

การขอสอบใหมใ่ห้เป็นไปตามข้อ ๘๑ โดยอนโุลม 
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ข้อ ๘๗  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนดลขิสทิธ์ิในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลยั 

 

ข้อ ๘๘  นกัศกึษาต้องสง่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ให้แก่สาํนกังานบณัฑิตศกึษาตามจํานวน วิธีการ และภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ภายใต้บงัคบัความในข้อ ๙.๖ และ ข้อ ๑๓ นกัศึกษาท่ีส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ภายหลงักําหนดเวลาตาม

วรรคหนึง่จะไมส่าํเร็จการศกึษาในภาคการศกึษานัน้และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศกึษาถดัไป 

 
ส่วนที่ ๖ 

การสอบการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๘๙  การสอบการค้นคว้าอิสระเป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการค้นคว้าอิสระของนกัศึกษาด้วยการตรวจ

อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปลา่ และการประชุมพิจารณา

ผลงานโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๙๐  ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระโดยให้มีกรรมการ

จํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ คน แตไ่มเ่กิน ๕ คน  

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมาย เป็น

ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

(๓) อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระจะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมิได้ 

ข้อ ๙๑  คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีตรวจอา่นรายงานการค้นคว้าอิสระ ประชุมปรึกษาระหว่าง

กรรมการในวนัสอบการค้นคว้าอิสระ และทดสอบความรู้นกัศกึษาด้วยการซกัถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมทัง้อนมุตัิการ

ปรับเปลีย่นหวัข้อการค้นคว้าอิสระซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่แนวทางการค้นคว้าอิสระท่ีได้ทําไว้แล้ว 

ในกรณีท่ีมีการปรับเปลีย่นหวัข้อการค้นคว้าอิสระ ประธานคณะกรรมการสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรทราบด้วย 

ข้อ ๙๒  นักศึกษาจะสอบการค้นคว้าอิสระได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ใน

หลกัสตูร 

ข้อ ๙๓  น ักศกึษาท่ีประสงค์จะสอบการค้นคว้าอิสระให้สง่ร่างรายงานการค้นคว้าอิสระซึง่อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระเห็นชอบแล้วแก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็นการล่วงหน้าและต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 
 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   



คู่มอือาจารย์มหาวทิยาลยัเนช่ัน                     
 

 
 
 

:  139  
 

ข้อ ๙๔  ในวนัสอบการค้นคว้าอิสระต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรวมกนัไมน้่อยกวา่ 

๓ คนมาดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระจึงจะถือวา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์  

นกัศกึษาท่ีไมม่าสอบในวนัสอบการค้นคว้าอิสระให้ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระเว้นแต่

ไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสดุวิสยัโดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระก่อนเวลาสอบการ

ค้นคว้าอิสระนัน้ 
 

ข้อ ๙๕   เมื่อการสอบการค้นคว้าอิสระสิน้สดุลง ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระประชุมร่วมกันเพ่ือ

พิจารณาและประเมินผลการสอบเป็นการลบั 

การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีคะแนนเสยีงคนละหนึง่เสยีง โดยให้

ถือเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉยั เว้นแตค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ

สอบการค้นคว้าอิสระไว้เป็นอยา่งอ่ืน โดยต้องแจ้งให้นกัศกึษาทราบเป็นการลว่งหน้า 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอาจให้ผ่านโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่าท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนก็ได้ 

ทัง้นี ้ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนสว่นท่ีเหลอืให้ครบถ้วนตามจํานวน    หนว่ยกิตท่ีกําหนดตัง้แตภ่าคการศกึษาถดัไป 

ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อนคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และต้องแจ้ง

ผลการสอบการค้นคว้าอิสระแกน่กัศกึษาให้ทราบด้วย 

ข้อ ๙๖  การแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้ดําเนินการตามข้อ ๘๕ โดยอนโุลม 

ข้อ ๙๗  นกัศกึษาท่ีไมผ่า่นการสอบการค้นคว้าอิสระมีสทิธิสอบใหมอี่กไมเ่กิน ๒ ครัง้ และให้ขอสอบใหม่ภายใน 

๓๐ วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งผลการสอบ 

การขอสอบใหมใ่ห้เป็นไปตามข้อ ๙๓ โดยอนโุลม 

ข้อ ๙๘  รูปแบบของรายงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์รายงานการค้นคว้าอิสระท่ีคณะ

กรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ลขิสทิธ์ในรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นของมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๙๙  นกัศกึษาต้องสง่รายงานการค้นคว้าอิสระฉบบัสมบรูณ์ให้แกส่าํนกังานบณัฑิตศกึษาตามจํานวน วิธีการ 

และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ภายใต้บังคับความในข้อ ๙.๕ และ ข้อ ๑๓ นักศึกษาท่ีส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ภายหลัง

กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่จะไมส่าํเร็จการศกึษาในภาคการศึกษานัน้และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ

ในภาคการศกึษาถดัไปด้วย 
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หมวด ๗ 

การประเมินผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 

ระดับการประเมิน 
 

ข้อ ๑๐๐ การประเมินผลการศกึษาให้กระทําเมื่อสิน้ภาคการศกึษาแตล่ะภาค 

ข้อ ๑๐๑ นกัศกึษาท่ีทําการทจุริตในการสอบให้ดาํเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๐๒ การประเมินรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิตให้กระทําเป็นสญัลกัษณ์ซึง่มีความหมายและ

แต้มระดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

 สัญลักษณ์  ความหมาย      แต้มระดับคะแนน 

       A   ดีเยี่ยม (Excellent)   ๔.๐๐ 

    B+   ดีมาก (Very Good)   ๓.๕๐ 

    B   ดี  (Good)    ๓.๐๐ 

    C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕๐ 

    C   พอใช้  (Fair)    ๒.๐๐ 

    D+   ออ่น   (Poor)    ๑.๕๐ 

    D   ออ่นมาก (Very Poor)   ๑.๐๐ 

    F   ตก (Fail)     ๐.๐๐ 

ข้อ ๑๐๓  การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิตให้กระทําเป็นสญัลกัษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

   S   ผลการประเมินเป็นท่ีนา่พอใจ (Satisfactory) 

   U   ผลการประเมินไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ (Unsatisfactory) 

 

ข้อ ๑๐๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหน่วยกิตท่ีให้

ใช้การประเมินผลตามข้อ ๑๐๓ โดยอนโุลม 

ข้อ ๑๐๕ การประเมินผลรายวิชา อาจแสดงด้วยสญัลกัษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

V  การร่วมฟังการบรรยาย (Visitor) 

I  การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

IP   การเรียนการสอนยงัไมส่ิน้สดุและยงัไมม่ีการวดัผล (In-Progress) 

W   ถอนรายวิชา (Withdraw) 

X   ยงัไมไ่ด้รับผลการประเมิน (No Report) 
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ข้อ ๑๐๖  การให้สญัลกัษณ์ตามข้อ ๑๐๒ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่อมีการประเมินผลการศกึษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิต 

(๒) เมื่อเปลีย่นจาก I โดยมีการประเมินผลภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาถดัไปท่ีนกัศกึษาลงทะเบียน

เรียน 

(๓) เมื่อเปลีย่นจาก IP หรือ X 

ข้อ ๑๐๗  นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑๐๖ แล้ว สญัลกัษณ์ F จะให้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่ออาจารย์ผู้สอนไม่อนญุาตให้สอบเน่ืองจากมีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทัง้หมดของ

รายวิชานัน้โดยไมม่ีเหตอุนัควร 

(๒) เมื่อนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่ีเหตอุนัควร 

(๓) เมื่อนกัศกึษาเข้าสอบและไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

(๔) เมื่อเปลี่ยนจาก I ในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลการสอบ หรือ ผลงานภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาค

การศกึษาถดัไปท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน 

 (๕) นกัศึกษากระทําการทุจริตในการสอบ ทําผิดข้อบงัคับ ระเบียบ คําสัง่ หรือ ประกาศเก่ียวกับการสอบท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด ทัง้นีโ้ดยมติของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๑๐๘   การให้สญัลกัษณ์ S จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อผลการประเมินเป็นท่ีนา่พอใจในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่อนกัศกึษาผา่นเกณฑ์การประเมินในรายวิชาลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

(๒) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินให้ผา่นในการทําวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ 

(๓) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินผลให้ผา่นในการสอบวดัคณุสมบตัิ 

(๔) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินผลให้ผา่นในการสอบประมวลความรู้ 

 

ข้อ ๑๐๙   การให้สญัลกัษณ์ U จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อผลการประเมินในกรณีต่าง ๆ ตามข้อ ๑๐๘ ไม่ผ่านหรือไม่

เป็นท่ีพอใจ 

ข้อ ๑๑๐   การให้สญัลกัษณ์ V จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังได้ดําเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก่อน 

และต้องชําระคา่ลงทะเบียนเรียนหรือคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

(๒) นกัศกึษามีเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาศกึษาทัง้หมดของรายวิชานัน้ 

หากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังไม่ได้ดําเนินการให้ไปตามหลกัเกณฑ์จะไม่ปรากฎรายวิชานัน้ในใบ

แสดงผลการเรียน 
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ข้อ ๑๑๑  การให้สญัลกัษณ์ I จะกระทําได้เฉพาะกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาป่วยก่อนท่ีการเรียนในภาคการศึกษานัน้จะสิน้สดุลง และยงัป่วยอยู่จนกระทัง่ถึงกําหนดการสอบ

เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทกุรายวิชาได้ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณา

คําร้องประกอบกบัความเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นวา่ควรให้ได้ I 

(๒) นกัศกึษาได้ศกึษามาจนสิน้สดุภาคการศึกษาแล้ว และป่วยระหว่างการสอบเป็นเหตใุห้ไม่สามารถเข้าสอบ

ในบางรายวิชาหรือทัง้หมดได้และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณาคําร้องประกอบกบัความเห็นของ

อาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นสมควรให้ได้ I 

(๓) นกัศกึษาขาดสอบด้วยเหตสุดุวิสยัโดยได้ยื่นคําร้องตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรโดยทนัที และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณาคําร้องประกอบกบัความเห็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นสมควร

ได้ I 

(๔) นกัศกึษาทํางานท่ีเป็นสว่นประกอบการศกึษายงัไมส่มบรูณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศกึษา

โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและแจ้งให้คณบดีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัผล

การศกึษาของนกัศกึษาอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ 

การเปลีย่น I ตาม (๑) และ (๒) ให้ได้รับสญัลกัษณ์การประเมินผลสงูสดุไมเ่กิน B 
 

ข้อ ๑๑๒  การให้สญัลกัษณ์ IP จะกระทําได้เมื่อการวดัและประเมินผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ในรายวิชา

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

สญัลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้วในกําหนดเวลาไม่เกินวัน สุดท้ายของ

กําหนดการสอบไลป่ระจําภาคการศกึษาภายใน ๑ ภาคการศกึษาปกติถดัไป  

หากพ้นกําหนดดงักลา่วแล้ว สญัลกัษณ์   IP จะเปลีย่นเป็นสญัลกัษณ์ U 

ข้อ ๑๑๓  การให้สญัลกัษณ์ W จะกระทําได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาได้ถอนรายวิชานัน้ 

(๒) นกัศกึษาลาพกัการศกึษาโดยถกูต้อง 

(๓) นักศึกษาถูกสัง่พักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ด้วยเหตุผลอ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตุท่ีกระทําผิดข้อบังคับ 

ระเบียบ คําสัง่ หรือประกาศเก่ียวกบัการสอบของหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา หรือ มหาวิทยาลยั 

(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอนุมตัิให้เปลี่ยนจากสญัลกัษณ์ I ตามข้อ ๑๑๑ (๑) (๒) หรือ (๓) 

เป็น W หากปรากฎว่าการป่วยหรือเหตุสุดวิสยัยังไม่สิน้สุดภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปถัดจาก

การศกึษาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียน 

(๖) นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เง่ือนไขหรือข้อกําหนดของหลกัสตูร 

ข้อ ๑๑๔  การให้สญัลกัษณ์ X จะกระทําได้เฉพาะในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแล้วแตส่ํานกังานบณัฑิตศึกษา

ยงัไมไ่ด้รับรายงานการประเมินผลการศกึษาของรายวิชานัน้ตามกําหนด 
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ส่วนที่ ๒ 

การคาํนวณคะแนนเฉลี่ย 
 

ข้อ ๑๑๕  การคํานวณคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาแตล่ะรายให้กระทําเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา 

ข้อ ๑๑๖  คะแนนเฉลีย่มี ๒ ประเภท ซึง่คํานวณได้ดงัตอ่ไปนี ้

๑๑๖.๑ คะแนนเฉลีย่รายภาคการศกึษา ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดย

เอาผลรวมของผลคณูของหนว่ยกิตคํานวณกบัแต้มระดบัคะแนนประจําสญัลกัษณ์ท่ีนกัศึกษาได้ในแต่ละรายวิชาทกุครัง้

เป็นตวัตัง้แล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหนว่ยกิตคํานวณรายภาค 

๑๑๖.๒ คะแนนเฉลีย่สะสม ให้คํานวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษาจนถึงภาคการศึกษาท่ี

มีการคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคณูของหนว่ยกิตคํานวณกบัแต้มระดบัคะแนนประจําสญัลกัษณ์ท่ีนกัศึกษาได้ใน

แตล่ะรายวิชาทกุครัง้เป็นตวัตัง้แล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหนว่ยกิตสะสม 

ผลการศกึษาภาคฤดรู้อนให้นําไปรวมกบัผลการศกึษาภาคการศกึษาภาคถดัไปท่ีนกัศกึษาผู้นัน้ลงทะเบียนเรียน

และมีหนว่ยกิตคาํนวณรายภาคเพ่ือจําแนกสภาพนกัศกึษา 

ในกรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนวชิาใดวิชาหนึง่มากกวา่ ๑ ครัง้ให้ใช้ผลการเรียนท่ีได้คะแนนสงูสดุ และนบัจํานวน

หนว่ยกิตตามหลกัสตูรในวิชานัน้เพียงครัง้เดียว 

 

หมวดที่ ๘ 

การสาํเร็จการศึกษา 

ส่วนที่๑ 

ผู้สาํเร็จการศึกษา 
 

ข้อ ๑๑๗  ผู้ ท่ีจะมีสิทธ์ิขอรับประกาศนียบตัรหรือปริญญาตามความในหมวดนีไ้ด้นัน้ นกัศึกษาจะต้องปฏิบตัิ

ตามเกณฑ์การสาํเร็จการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

๑๑๗.๑ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ คะแนนหรือ

เทียบเทา่ 

๑๑๗.๒ ปริญญาโท 

๑๑๗.๒.๑ นักศึกษา แผน  ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย โดย

คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ี

ประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) 

๑๑๗.๒.๒ นกัศกึษา แผน  ก แบบ ก ๒  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลกัสตูรโดยได้รับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเทา่ พร้อมทัง้เสนอวิทยานิพนธ์และผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้

สดุท้าย โดยคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาแต่งตัง้และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออยา่งน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการ

หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) 
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๑๑๗.๒.๓ นกัศกึษา แผน  ข  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลกัสตูรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 

๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเทา่ สอบผา่นการสอบการค้นคว้าอิสระ และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ / หรือปากเปลา่ในสาขาวิชานัน้ 

๑๑๗.๒.๔ นักศึกษาแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ หรือ แสดงหลักฐานการอบรม

ภาษาตา่งประเทศตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

๑๑๗.๓ ปริญญาเอก 

 ๑๑๗.๓.๑ นกัศึกษา แบบ ๑  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด  สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ   (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ 

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์     หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน

หรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 

๑๑๗.๓.๒ นกัศกึษา แบบ ๒ ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนด    ในหลกัสตูรโดยได้รับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่

ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน    หรือเทียบเทา่สอบผา่นภาษาตา่งประเทศอยา่งน้อย ๑ ภาษาตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักําหนด   สอบผ่านการสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทํา

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์       หรืออย่างน้อย

ดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ใน วารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลัน่กรอง  (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 
 

ข้อ ๑๑๘  สําหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสตูรซึ่งกําหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของ

เง่ือนไขในการสาํเร็จการศกึษาและนกัศกึษาได้ดําเนินการจนผ่านเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่

ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีหลกัสูตรกําหนดและนักศึกษาได้ใช้เวลาใน

การศกึษาครบตามระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรแล้ว  นกัศกึษาสามารถยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรเพ่ือขอขยายเวลาการศกึษาได้ครัง้ละ ๑ ภาคการศกึษา แตไ่มเ่กิน ๒ ครัง้ 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ืออนมุตัิคําร้อง

ตามวรรคหนึง่ 

ข้อ ๑๑๙  สําหรับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ภาษาต่างประเทศของ

นกัศกึษาในหลกัสตูรเดียวกนัไมจํ่าเป็นต้องเป็นภาษาเดียวกนั 

ภาษาตา่งประเทศในท่ีนีห้มายถึง ภาษาท่ีเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระ 

สาํหรับหลกัสตูรท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ หากนกัศึกษาชาวต่างประเทศทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระใน

เร่ืองเก่ียวกบัประเทศไทย ให้ถือวา่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศก็ได้ ยกเว้นกรณีท่ีนกัศกึษาเป็นคนไทยต้องกําหนดให้

ใช้ภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ช่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ 

สาํหรับหลกัสตูรท่ีสอนเป็นภาษาไทยต้องกําหนดภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ช่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศเทา่นัน้ 
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ข้อ ๑๒๐ ผู้สาํเร็จการศกึษาจะมีสทิธ์ิได้รับเกียรติบตัรเรียนดีก็ตอ่เมื่อมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้สาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

(๒) มีคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ํ่ากวา่ ๓.๗๕ 

(๓) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ตํ่ากวา่ B 

(๔) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ U 

(๕) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ R 

 

ข้อ ๑๒๑ ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้อนุมตัิการสําเร็จการศึกษาและให้ถือวนัท่ีได้รับอนุมตัินัน้เป็นวนัสําเร็จ

การศกึษา 

 

ส่วนที่ ๒ 

การอนุมัติประกาศนียบตัรและปริญญา 
 

ข้อ ๑๒๒  นกัศกึษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศกึษาตอ่สาํนกังานบณัฑิตศึกษาลว่งหน้าอย่างน้อย ๓๐ วนั  ก่อนวนัสิน้ภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

นัน้ 
 

ข้อ ๑๒๓  นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ

ประกาศนียบตัรหรือปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลยัก็ตอ่เมื่อมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้สาํเร็จการศกึษาตามบงัคบัความในหมวดท่ี ๘ สว่นท่ี ๑ 

(๒) ไมค้่างชําระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ หรือไมม่ีหนีส้นิกบัมหาวิทยาลยั 

(๓) เป็นผู้ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการดําเนินการทางวินยันกัศกึษา 

(๔) สง่วิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัทําตามรูปแบบและจํานวนท่ี

สาํนกังานบณัฑิตศกึษากําหนด 

ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาอนมุตัิรายช่ือผู้สาํเร็จการศกึษาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๑๒๔  ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้อนมุตัิประกาศนียบตัรหรือปริญญา 

การเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนมุตัิประกาศนียบตัรหรือปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลยัให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
 

ข้อ ๑๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตผุลท่ีจําเป็นและสมควร   มหาวิทยาลยัอาจพิจารณามิให้ผู้สําเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ ใด

เข้ารับการประสาทปริญญาบตัรก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๑๒๖  สภามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบตัรหรือปริญญาซึง่ได้อนมุตัิแก่ผู้สาํเร็จการศกึษา

ผู้หนึง่ผู้ใดไปแล้วตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ผู้ สําเร็จการศึกษาผู้นัน้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้ มีสิทธิเข้าศึกษา หรือผู้ สําเร็จ

การศกึษาของหลกัสตูรท่ีตนได้สาํเร็จการศกึษา  
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(๒) ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นัน้ได้ทําการลอกเลียนงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือการสําเร็จการศึกษา

ตามหลกัสตูรของผู้ อ่ืน หรือมิได้กระทําด้วยตนเอง  

(๓) ผู้สาํเร็จการศกึษาผู้นัน้ได้กระทําการอนัเป็นท่ีเสือ่มเสยีร้ายแรงตอ่มหาวิทยาลยั หรือตอ่ศกัดิ์ศรีแหง่ปริญญา

ท่ีตนได้รับ    

การเพิกถอนประกาศนียบตัรหรือปริญญาให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัิประกาศนีบตัรหรือ

ปริญญาให้กบับคุคลนัน้ 

 

หมวดที่ ๙ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๒๗  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึง่ดํารงอยูใ่นวนัประกาศใช้ข้อบงัคบันีใ้ห้คง

ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปจนกวา่จะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

 

ข้อ ๑๒๘  มิให้นําข้อบงัคบั ข้อ ๑๑๗.๒.๔ มาใช้บงัคบักบันกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
 

    ประกาศ ณ  วนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

                            พลเอก           

      (ธงชยั     เกือ้สกลุ) 

                    นายกสภามหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

สํานักวชิาการ : สํานักงานหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                                                 Nation University   


	มหาวิทยาลัยเนชั่น
	(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
	(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
	แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ


	ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
	ระดับคะแนนตัวอักษร                 ความหมาย   แต้มระดับคะแนน
	A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00
	นายกสภามหาวิทยาลัย
	ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
	ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
	นายกสภามหาวิทยาลัย

